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1 — 

Como LEr o rELATório

inteGração do rio são francisco (Pe)
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coMo ler o relatório

Mais do que uma data comemorativa, a passagem de 

60 anos representa uma oportunidade para a Mendes 

Júnior reafirmar e reforçar os valores que, desde a fun-

dação, em dezembro de 1953, estão presentes em nos-

sa história e marcam nossa atuação.

Em nossas atividades, buscamos continuamente a exce-

lência nos projetos que executamos, a atitude respeito-

sa e justa com os colaboradores e os públicos de nosso 

relacionamento e a adoção das melhores práticas so-

cioambientais, o que nos distingue como uma empresa 

preparada para desenvolver novas competências e supe-

rar desafios no setor de construção pesada.

O Relatório Anual 2012 inova em sua proposta visual, 

com divisão em seis capítulos, cada um deles com pági-

nas de tamanho diferente que crescem ao longo do do-

cumento. Além de reportar às seis décadas de atuação 

da empresa, a variação no formato retrata a sua evolu-

ção neste período, em escala tecnicamente conhecida 

como Sequência de Fibonacci, que utiliza a Proporção 

Áurea, a mesma que inspirou a criação do selo come-

morativo aos 60 anos da empresa. 

1.1 —
APrEsENTAÇÃo

terMinal aquaviário de barra do riacHo (es)
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coMo ler o relatório

Neste Relatório Anual, pelo quinto ano consecutivo, as 

principais iniciativas desenvolvidas nas áreas econômi-

co-financeira, de pessoas e meio ambiente são divul-

gadas com base na metodologia do Global Reporting 

Initiative (GRI), uma organização não governamental 

que estimula as empresas a apurar e apresentar seu 

desempenho a partir de uma estrutura definida de in-

formações e dados que evidencia a transparência orga-

nizacional. Desde que passou a adotar a metodologia, 

a empresa trabalha para incorporar mais informações 

e dados ao documento, com o objetivo de evoluir na 

avaliação do GRI.

Assim como no Relatório de 2011, os indicadores são 

relacionados considerando as linhas de atuação da com-

panhia - Infraestrutura, Industrial e Óleo e Gás. Os dados 

referem-se às operações em que a Mendes Júnior Tra-

ding e Engenharia S.A. atua individualmente e em con-

sórcios, sendo que, nesse caso, refletem o percentual de 

participação da empresa em cada projeto.

A veracidade das informações aqui descritas é de res-

ponsabilidade dos profissionais da organização. 

1.2 —
PErfiL E LimiTEs

terMinal aquaviário de barra do riacHo (es)
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Produção ParticiPativa e Materialidade
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Produção ParticiPativa e Materialidade

Como parte do trabalho para melhorar o conteúdo e as 

informações apresentadas, o Relatório 2012 contou com 

um maior engajamento do público interno e com uma 

consulta formal a stakeholders externos sobre os temas 

considerados prioritários para serem abordados dentro 

de uma visão geral de sustentabilidade do negócio.

Esse processo envolveu, em uma primeira etapa, a rea-

lização de um painel presencial com 21 colaboradores, 

conduzido por uma consultoria externa. Os participantes 

avaliaram e definiram assuntos de relevância a serem in-

cluídos no documento. Após esse exercício, foram reali-

zadas entrevistas com cinco representantes da alta ges-

tão e uma pesquisa online, respondida por dez stakehol-

ders externos, entre parceiros de negócio, fornecedores, 

clientes, ONGs e membros da comunidade acadêmica. 

Os resultados apurados geraram a matriz de materiali-

dade (veja a seguir), que reúne os temas considerados 

importantes para o dia a dia da empresa e para os pú-

blicos de relacionamento, organizados em três esferas 

de relevância. Assuntos destacados na área laranja do 

quadro são aqueles considerados de maior relevância, 

temas posicionados no intervalo verde são considerados 

de média materialidade, enquanto aqueles na área azul 

1.2 —
ProDuÇÃo PArTiCiPATiVA
E mATEriALiDADE

são classificados como de menor importância, de acor-

do com o resultado da pesquisa. As indicações dessa 

matriz também subsidiarão discussões para o aprimora-

mento da gestão da empresa.

Foram mapeados 29 temas, oito deles considerados de 

alta relevância; todos serão monitorados e geridos ao 

longo do ano de 2013. Neste Relatório, já é possível 

acompanhar avanços e desafios relacionados aos assun-

tos mais relevantes. Todos são abordados ao longo do 

relato quer seja a partir de sua análise como um dos 

elementos de gestão da empresa, quer seja por meio 

da evidência de práticas e apresentação de indicadores 

relacionados. O processo terá continuidade nos próxi-

mos anos, com o aprofundamento da reflexão e trata-

tiva dos temas.

coMo ler o relatório

relatório anual 2012 Mendes Júnior 15
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2.1 —
mensagem do presidente

Em 2012, concentramos nossos esforços na preparação da empresa para uma 

nova etapa em sua história. Podemos assegurar que, ao comemorar seis déca-

das, a Mendes Júnior continua a se aperfeiçoar e a se modificar para reconquistar 

espaços e crescer de forma sustentável e sempre mantendo-se fiel à sua essência.

O ano foi marcado por oportunidades que nos permitiram praticar a engenharia 

de valor nos projetos em que atuamos, apresentando soluções que atende-

ram às expectativas de nossos clientes. Particularmente, dois projetos merecem 

destaque: a expansão da fábrica de cimento da Holcim, em Barroso (MG), e o 

projeto Replicantes, para a construção topside e integração de plataformas para 

a expansão do pré-sal da Bacia de Santos (SP).

Nossa carteira de obras ao final do último ano alcançou a marca de R$ 5 bilhões, 

um indicativo da dimensão que almejamos para nossos negócios. O volume de 

contratações é resultado do trabalho integrado de todas as áreas da empresa  

e demonstra a consistência de nossa estratégia de crescimento. 

Deve ser registrado ainda o trabalho de desenvolvimento de competências  

e habilidades de nossos colaboradores, em um movimento de preparação de 

futuros líderes. E também nossa forma de atuação baseada no respeito em 

todas as nossas atividades. Para nós, isso é sustentabilidade.

Os números apresentados nos resultados de 2012 ficaram aquém de nossas 

expectativas, influenciados pela difícil conjuntura e pelo comportamento 

do mercado. No entanto, as perspectivas para este e os próximos exercícios 

são favoráveis. 

A demanda cada vez maior por soluções integradas e de qualidade e nosso com-

promisso com a engenharia permitem projetar um período de expansão de nos-

sas atividades. Em nossos planos, consideramos atuar mais fortemente na área de 

concessões e no modelo de Parcerias Público Privadas, além de voltar ao exterior.

Agradecemos à inestimável contribuição de nossos colaboradores e à confiança 

de nossos clientes, fornecedores e acionistas.

Cordialmente,

J. Murillo Valle Mendes
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A marca da sustentabilidade está presente em todas as etapas dos projetos 

que desenvolvemos, desde a concepção e planejamento até a desmobilização 

e entrega final do empreendimento. Ao lado da excelência em negócios de 

engenharia, é um dos diferenciais de nossa atuação.

Temos uma política definida pelos aspectos da qualidade, meio ambiente, 

segurança e saúde e da responsabilidade social, o que representa um grande 

orientador para uma atuação sustentável. Por meio de nossas certificações 

(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA8000), atestamos nossa maneira 

de atuar e nosso compromisso de desenvolver projetos considerando sempre 

o equilíbrio dos aspectos econômico, ambiental e social. Seguimos rigorosa-

mente as exigências e diretrizes de nossos clientes, de forma a buscar conjun-

tamente uma gestão responsável, respeitosa e justa, atenta ao cumprimento 

das exigências legais e alinhadas aos nossos valores e nosso sistema integra-

do de gestão.

A excelência que alcançamos não se restringe aos aspectos técnicos da enge-

nharia. O mesmo cuidado aplicado aos projetos também vale para nossos rela- 

cionamentos, para a maximização dos impactos positivos e para minimizar 

as interferências adversas que podem ocorrer. Acreditamos na importância 

de aprender continuamente e aprimorar nossas práticas em todas as dimen-

sões, de forma a contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas, 

por meio de soluções sustentáveis.

A reputação que construímos ao longo de seis décadas tem a força do respei-

to às comunidades com as quais interagimos, ao meio ambiente e aos nossos 

colaboradores, clientes e acionistas. Nosso compromisso com a sustentabili-

dade é também um importante diferencial na conquista de novos negócios.

Neste relatório, são apresentadas algumas práticas e ações desenvolvidas em 

2012 que referendam a visão e a nossa atuação.

2.2 —
visão de 
sustentabilidade

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

— Perserverança

— Ética

boulevard arrudas (Mg)
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Mendes Júnior: 60 anos de coMproMisso coM o desenvolviMento

2.3 —
mendes JÚnior: 
60  anos de Compromisso 
Com o desenvolvimento 

Somos uma empresa capaz de vencer desafios e superar as expectativas 

dos clientes e esse é um dos componentes que fizeram da Mendes Júnior 

uma referência no setor de engenharia no Brasil e no exterior. Desde que 

iniciou sua trajetória, a empresa sempre primou pelo rigor técnico, contan- 

do com o suporte de uma equipe de colaboradores altamente qualificada. 

Essa estratégia assegurou sua presença em diferentes segmentos da enge- 

nharia e seu portfólio reúne obras de grande porte nos setores de Infraes-

trutura, Industrial e de Óleo e Gás. 

Presente em 16 estados do país, a empresa avançou em 2012, com a con-

quista de novas frentes de trabalho, ao mesmo tempo em que se preparou 

para retomar negócios no exterior e diversificar sua atuação – no período, 

sua carteira totalizou 37 projetos em execução, dos quais cinco foram encer- 

rados ao longo do ano. 

O conceito de engenharia de valor esteve presente em todas as frentes nas 

quais atuamos. O principal objetivo é promover um exame minucioso de 

cada função/atividade, criando condições e estabelecendo parâmetros para 

melhorar o valor dos produtos, bens e serviços oferecidos pela empresa 

frente aos custos das etapas de implantação, operação e manutenção de 

um projeto. Essa iniciativa resulta ainda em ganhos de desempenho, quali-

dade e funcionalidade dos serviços prestados aos clientes. 

PRESEnçA AMPLIAdA

Com projetos em todas as regiões do País, a Mendes Júnior desenvolve 

sua atuação em três grandes segmentos da engenharia – Infraestrutura, 

Industrial e de Óleo e Gás. Preparando-se para novos desafios e novas 

frentes de trabalho, adicionou à sua arquitetura as áreas de negócios no 

Exterior e de Saúde. 

Sua estrutura organizacional comporta seis áreas de negócios, uma vez que 

o segmento de Infraestrutura é dividido em duas áreas: São Paulo e Centro- 

Norte. Somam-se a elas, as outras quatro frentes já citadas: Negócios Indus-

triais, Óleo e Gás, Negócios no Exterior e Saúde.

A Área de Negócios Exterior tem como objetivo identificar oportunidades 

potenciais fora do País, nos segmentos nos quais a empresa atua, bem como 

promover condições para a elaboração e apresentação de propostas técnico-

comerciais e mobilizar equipes, além de identificar e definir parceiros locais 

necessários à execução dos projetos.

Já a Área de Negócios Saúde deve identificar oportunidades em concessões/

Parcerias Público Privadas (PPPs) no segmento de saúde, além de definir, mo-

bilizar e coordenar a participação de parceiros nesse segmento, estruturando 

e gerindo a operação dos negócios conquistados.

ÁREAS dE AtuAçÃO

Indústrias de construção; montagem industrial e eletromecânica; gerencia-

mento de empreendimentos; comércio; exportações e importações (setores 

público e privado).

SEgMEntOS dE AtuAçÃO

— Infraestrutura

Projetos de construção de estradas, vias expressas, pontes 

e viadutos, terminais intermodais, ferrovias, aeroportos, 

hidrelétricas, portos, metrôs e obras de saneamento em geral.

— Industrial

Construção e montagem industrial nas áreas de siderurgia, 

mineração, termelétricas e complexos industriais inteligentes. 

Prestação de serviços de construção e manutenção para 

plataformas de extração e processamento de petróleo 

(offshore), em indústrias siderúrgicas e unidades industriais 

de óleo e gás.

— Óleo e gás

Soluções de engenharia em projetos integrados para  

a construção e expansão de refinarias, terminais e unidades  

de processos petroquímicos e dutos (onshore).
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COMPOSIçÃO SOCIEtÁRIA

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. 

Em dezembro de 2012, ações representativas de 84,32% do capital social da 

companhia foram transferidas para a sociedade empresarial JMJ Participações 

Ltda., que passou a deter o controle da companhia. 

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)

Subsidiárias Rio de Janeiro e São Paulo

a — JMJ participações ltda.

b — sociedade Mineira de participações 

         industriais e comerciais

c — Mendes Júnior engenharia s.a.

a — 

84,32%

b — 

10,28%

c — 

5,4%

PRInCIPAIS IndICAdORES 2012 2011

Número de Empregados 6.441 6.799

Projetos em Andamento 37 28

Investimentos (R$ mil) 40.666 50.363

Patrimônio Líquido (R$ mil) 451.312 409.733

Ativo (R$ mil) 990.848 681.142

Lucro líquido (R$ mil) 41.424 20.314

Benefícios pagos aos colaboradores (R$ mil) 74.447 90.459

Recursos em Investimento sociocultural (R$) 376.444* 565.973

Total de horas de treinamento no ano 454.445 540.516

Investimentos diretos no meio ambiente (R$ mil) 5.251 9.193

* projetos realizados em 2012 por meio de aporte captado via leis de incentivo em 2011.  

soma-se a este valor os investimentos em ações sociais junto à comunidade, por meio do 

projeto solidariamendes (r$ 89.579,68).

projetos em execução

atuação no brasil

LOCAIS dE AtuAçÃO

Mendes Júnior: 60 anos de coMproMisso coM o desenvolviMento
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linha do teMpo

2.4 —
linHa do tempo 

1971 — Ponte Rio-niterói

Uma das mais conhecidas obras 

de grande porte da Mendes Júnior 

foi desenvolvida em consórcio com 

as empresas Camargo Corrêa e 

Rabelo, de 1971 a 1974. Ao todo, 

são 13.900 metros, sendo 8.900 

sobre o mar. Foram utilizados 

455.000 m³ de concreto e a mão de 

obra foi de 12.500 trabalhadores.

1972 — Rodovia transamazônica

A Mendes Júnior foi responsável 

pela construção de 646 dos 1.260 

km da primeira etapa da rodovia e 

enfrentou desafios diante do alto 

índice de chuvas e da dificuldade 

de acesso em vários trechos. 

1973 – hidrelétrica de Itaipu

A Mendes Júnior foi uma das líderes 

do projeto de construção desta 

usina que, até então, era a maior 

geradora de energia do planeta.

1953 — O início

O engenheiro Dr. José Mendes 

Júnior anuncia, junto com seu 

filho, Dr. Murillo Mendes, a criação 

da empresa, fundada em Belo 

Horizonte, Minas Gerais.

1957 — hidrelétrica de Furnas

A Mendes Júnior é convidada 

a erguer o núcleo de argila da 

barragem de Furnas (MG) e 

abre caminho para empresas 

brasileiras executarem obras 

deste porte no país.

1965 — Período de Expansão 

Com a retomada de investimentos 

em industrialização e infraestrutura 

no Brasil, entre 1966 a 1972, 

a Mendes Júnior construiu as 

hidrelétricas de Cachoeira Dourada 

(divisa GO e MG), Rio da Casca III 

(MT), Jaguara ( MG e SP) e Boa 

Esperança (PI). Em Vitória (ES), 

entregou o projeto do Porto de 

Tubarão, o maior do mundo em 

exportação de minério de ferro. 

1969 — usina hidrelétrica  

de Santa Isabel (Bolívia)

Início da atuação internacional.  

A construção da hidrelétrica, em 

Cochabamba, entre 1969 e 1973, 

fez da Mendes Júnior a primeira 

empresa brasileira a trabalhar em 

uma obra financiada pelo Banco 

Mundial no exterior.

1975 — Rodovia na Mauritânia 

A principal rodovia da Mauritânia 

tem 600 km e liga a capital, 

Nouakchott, a Kiffa, capital 

industrial do país. Apesar dos 

desafios de atravessar o deserto do 

Saara, a empresa entregou o projeto 

112 dias antes do prazo previsto.

1978 — Ferrovia no Iraque

Início da construção da Ferrovia 

Baghdad-Akashat-Alqaim, que liga 

essas três importantes cidades do 

Oriente Médio. O projeto, no valor 

de US$ 1,3 bilhão, foi entregue 

em 1985.

1950 1960 1970
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1981 — Expansão  

no Oriente Médio

A construção da ferrovia  

iraquiana Baghdad-Akashat  

e da rodovia Expressway, além  

da estação de bombeamento  

no rio Eufrates (Projeto Sifão) 

demandaram um gigantesco  

e complexo planejamento logístico 

e consolidaram a empresa no 

mercado de construção pesada 

internacional. Nesta época, eram 

cerca de 10 mil trabalhadores 

brasileiros, vivendo em 725 casas e 

744 acomodações, além de hospital, 

escolas, supermercado e clube, 

construídos pela Mendes Júnior. 

1983 — Edificações  

e Projetos no Sudeste

Surge a Mendes Júnior Edificações, 

especializada em construção civil 

e empreendimentos imobiliários. 

Foram iniciadas obras no metrô de 

São Paulo e também foi construído 

o Memorial da América Latina, 

projetado pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer e entregue em 1989.  

No Rio de Janeiro, foi desenvolvido  

projeto do Sambódromo, também 

de Niemeyer.

1990 — Foco em Óleo e gás

Em contratos com a Petrobras, 

a empresa atuou no Centro de 

Negócios de Macaé (Rio de Janeiro) 

e em projetos como os gasodutos 

Gasfor (Bolívia-Brasil), Cabiúnas-

Barra do Furado (RJ), Adutora 

Guandu-REDUC (RJ), Unidade  

de Processamento de Gás Natural-

UPGN (AL), além de obras nas 

unidades da REDUC (RJ) e REFAP (RS). 

1991 — negócios Industriais 

e Infraestrutura

Os anos 90 foram importantes 

para reforçar a atuação no setor 

industrial, com destaque para 

projetos em parceria com a Vale. 

Foram realizados os projetos 

de construção do Porto Vila do 

Conde e do Mineroduto Rio Capim 

Caulim, ambos em Barcarena, no 

Pará. Também foi responsável por 

obras como o Trem Metropolitano 

de Belo Horizonte e, em São Paulo, 

pela Unidade Sesc-Pinheiros (SP) e 

a despoluição da calha do rio Tietê.

No mesmo período, a Mendes Júnior 

construiu a Plataforma de Pampo 

(offshore), localizada na Bacia 

de Campos, (RJ), e o Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves,  

em Confins, na região metropolitana 

de Belo Horizonte (MG). 

1985 — Siderúrgica  

José Mendes Júnior

Em Juiz de Fora (MG), a empresa 

inaugurou a Usina Siderúrgica  

José Mendes Júnior, uma obra  

de destaque tecnológico no  

setor para a produção de aços 

longos destinados ao mercado  

de construção civil. 

1989 — Chegada ao Chile

Início das operações no país, com 

a expansão da mina de exploração 

de cobre de Los Bronces, a 60 km 

da capital Santiago.

Criação da Mendesprev, entidade 

fechada de previdência complementar.

1994 — hidrelétrica na China

Assinatura do primeiro contrato 

de construção de uma empresa 

brasileira na China. 

Expansão no Chile

A empresa foi responsável por 

projetos no Metrô de Santiago 

(1994-1999), o mineroduto de 

Collahuasi (1997-1998), a estação 

de tratamento de água de  

La Florida (1998-1999), túneis 

Corrales (1997-1999) e a barragem  

de Puclaro (1996-2000). 

19  0 1990
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2004

Obtenção da certificação integrada 

nas normas ISO 9001, ISO 14001, 

SA8000 e OHSAS 18001. Em 2007, a 

Mendes Júnior obteve a recertificação 

integrada nessas normas, conquista 

repetida em 2010 e 2013.

2008 — Marco da capital paulista

A Mendes Júnior participa da 

construção da Ponte Estaiada Octavio 

Frias de Oliveira, a primeira do mundo 

com duas pistas em curva, cada uma 

com 1.200m de comprimento, sendo 

290m sustentados pelos cabos e 

suportadas por um mesmo mastro.  

A tecnologia de engenharia 

empregada merece destaque em 

função da complexidade dos detalhes. 

2010 — Consolidação nos 

mercados do Centro-Oeste, 

norte e nordeste do país

Uma das conquistas no Centro-

Oeste é a construção da Arena 

Pantanal, em Cuiabá (MT), uma das 

sedes da Copa do Mundo de 2014.

No Nordeste, a Mendes Júnior 

constrói a Hemobrás, em 

Goiana (PE), primeira fábrica de 

hemoderivados do Brasil e a maior 

da América Latina. A empresa 

também participa da duplicação 

da BR-101, em Pernambuco, e no 

projeto de irrigação dos Platôs de 

Guadalupe, no Piauí. No Sudeste, 

é inaugurado o trecho sul do 

Rodoanel Mário Covas, em São 

Paulo. Foi inaugurada também  

a Cidade Administrativa Tancredo 

Neves, nova sede do Governo 

de Minas Gerais – outro projeto 

desafiador do arquiteto Oscar 

Niemeyer executado pela  

Mendes Júnior.

Outros projetos de destaque

Nesta década, a Mendes Júnior 

executou projetos relevantes 

para o desenvolvimento do País, 

que resultam na melhoria das 

condições de vida e de mobilidade 

das pessoas, além de participar da 

expansão da produção de óleo e 

gás e da indústria em geral. Alguns 

exemplos são o Boulevard Arrudas 

(MG), a Expansão III da Rio Paracatu 

Mineração (MG), a expansão das 

refinarias Duque de Caxias (RJ), 

Gabriel Passos (MG), Alberto 

Pasqualini (RS) e de Paulínia (SP),  

a expansão da Linha Verde do Metrô 

de São Paulo, a manutenção de 

plataformas da Bacia de Campos 

(RJ) para a Petrobras, o Gasoduto 

Cacimbas-Catu (BA) e o Porto de 

Maceió (AL).

2000

linha do teMpo boulevard arrudas (Mg)





governança corporativagovernança corporativa

relatório anual 2012Mendes Júnior relatório anual 2012 Mendes Júnior 3534

O modelo de governança corporativa da Mendes Júnior é um dos pilares 

de sua gestão, voltada para a excelência e a busca contínua por melhores 

resultados. Ao Conselho de Administração, órgão máximo na estrutura, 

cabe definir a orientação do negócio e o planejamento estratégico. É com-

posto por três membros eleitos pelos acionistas e seu atual presidente é 

também o principal executivo da empresa. O Conselho se reúne ordinaria-

mente a cada dois meses e suas decisões são balizadas pelo princípio da 

sustentabilidade, que está presente em todas as instâncias da empresa e 

também inspira sua cultura organizacional, reunindo os cinco campos de 

resultados: Econômico-financeiro; Mercado e imagem; Patrimônio huma-

no; Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e Responsabilidade 

Social e Tecnologia de processos.

A Diretoria é liderada pelo presidente e formada por quatro vice-presidentes 

(Executivo, Assuntos Corporativos, Engenharia e Desenvolvimento Financei-

ro), uma diretoria de Recursos Humanos e diretorias de Áreas de Negócios. 

O trabalho integrado das vice-presidências e diretorias assegura mais agili-

dade e otimiza a tomada de decisões, o que contribui para o desempenho 

da empresa.

EvEnto subsEquEntE

Em janeiro de 2013, a empresa iniciou um movimento destinado a aperfei-

çoar sua governança corporativa e otimizar a tomada de decisões e o de-

senvolvimento dos negócios. Um dos marcos desse movimento foi a criação 

do colegiado diretivo no âmbito da diretoria executiva. Outros processos de 

governança estão em fase de aprovação e/ou estruturação e serão divulga-

dos ao longo deste exercício. 

3.1 —
governança corporativa

PrEsidência

dirEtoria dE  

rEcursos humanos

árEa dE 

nEgócios 

cEntro-

nortE

ProjEtos ProjEtos ProjEtos ProjEtos ProjEtos ProjEtos

árEa dE 

nEgócios 

industriais

árEa dE 

nEgócios 

ólEo E gás

árEa dE 

nEgócios  

são Paulo

árEa dE 

nEgócios 

ExtErior

árEa dE 

nEgócios 

saúdE

vicE-PrEsidência dE  

dEsEnvolvimEnto 

financEiro

vicE-PrEsidência  

dE assuntos 

corPorativos

vicE-PrEsidência  

ExEcutiva

vicE-PrEsidência  

dE EngEnharia

Estrutura organizacional*

*passou a vigorar em 2013

empresa

Áreas de negócios
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código de ética

A atuação dos colaboradores e sua postura no relacionamento com os 

públicos da Mendes Júnior são pautadas pelo Código de Ética, que esta-

belece e determina a aplicação dos princípios que definem os negócios 

da empresa. Seu conteúdo é de conhecimento de todos os colaborado-

res, que são também signatários do documento. O Código faz parte do 

guia de Responsabilidade Social e é uma das ferramentas do Sistema de 

Gestão Integrada (SGI). 

As diretrizes e premissas do documento são alinhadas aos valores da Mendes 

Júnior e reforçam a aplicação de seu modelo de gestão. Seus princípios bási- 

cos determinam a observância às leis e à responsabilidade socioambiental,  

o respeito aos colaboradores e às demais partes interessadas, o direito e liber-

dade de livre manifestação e a disseminação, junto aos fornecedores, de prá-

ticas e posturas da empresa em relação às questões ambientais, segurança do 

trabalho, saúde e cidadania. Também repudia formas de pressão, intimidação, 

assédio moral e/ou sexual, bem como ações que caracterizem discriminação 

quanto à raça, crença ou opção sexual.

Todos os colaboradores devem seguir estritamente as orientações e deter-

minações do documento. Se identificarem algum tipo de inconsistência ou 

postura em relação às diretrizes e determinações da empresa, devem forma-

lizar denúncias pelo site da companhia, mediante acesso à ferramenta Fale 

Conosco, disponível no site da empresa (www.mendesjunior.com.br) ou 

por meio de seus gestores diretos.

3.2 —
código de ética

Metrô — linha 5 lilÁs (sp)



governança corporativagovernança corporativa

relatório anual 2012Mendes Júnior relatório anual 2012 Mendes Júnior 4140 transposiçãointegração do rio são francisco (pe)



governança corporativa

relatório anual 2012Mendes Júnior relatório anual 2012 Mendes Júnior 4342

sisteMa de gestão integrada

A Mendes Júnior possui um Sistema de Gestão Integrada (SGI), considerado 

um dos pilares para a sustentabilidade empresarial e que reúne os conceitos 

e diretrizes relacionados às dimensões da qualidade, de meio ambiente, da 

saúde e segurança dos colaboradores e de responsabilidade social.

A política de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacio-

nal e Responsabilidade Social (QMSR), um dos temas de relevância para os 

stakeholders (ver Matriz de Materialidade na página 14), é o principal docu-

mento do Sistema e orienta todas as iniciativas da empresa, sendo compar-

tilhada entre todos os colaboradores, treinados para colocá-la em prática 

em seu dia a dia. Em 2012, a área de QMSR, responsável pela coordenação 

do SGI, foi incorporada como gerência da Vice Presidência de Engenharia 

(VPE). Neste ano, consolidou-se o foco de atuação do sistema de QMSR, 

como suporte técnico e facilitador do desenvolvimento de novos negócios 

e como base da geração de resultados. 

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.

cErtificaçõEs

A Mendes Júnior é certificada nas normas referentes à Gestão Ambiental  

(ISO 14001), Responsabilidade Social (SA8000), Qualidade (ISO 9001)  

e desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho (OHSAS 18001), 

documentos que representam um importante diferencial para  

o desenvolvimento dos projetos. Possui ainda certificação relacionada  

à qualidade produtiva em habitação do Programa Brasileiro da Qualidade  

e Produtividade do Habitat (PBQP-H), que abrange o escopo de execução  

de obras de edificações, de saneamento básico, viárias e obras de arte especiais.

3.3 —
sistema de gestão integrada atEstados dE ExEcução técnica

A Mendes Júnior possui mais de 3.600 atestados de capacidade técnica 

que comprovam a sua experiência em diversos segmentos da engenharia e 

construção, conquistados ao longo de suas seis décadas de atividade, quan-

do executou mais de 800 obras de larga escala no Brasil e no mundo. Em 

grandes números, a empresa participou da construção de mais de 15 mil km 

de estradas, mais de 50 km de pontes e viadutos, mais de 30 km de túneis  

e mais de 1,5 mil km de ferrovias, além de mais de 28 mil megawatts de usi-

nas hidrelétricas e mais de 130 mil toneladas de montagem eletromecânica.

gEstão dE riscos

A Mendes Júnior faz a gestão de riscos de seus negócios levando em conta 

a análise de cenários, a identificação de oportunidades e o levantamento 

e antecipação a situações críticas. Por meio de um trabalho que envolve 

diferentes áreas da organização, é possível mapear riscos relacionados a 

aspectos financeiros, de operação, de pessoas e de impactos sobre o meio 

ambiente e sobre as comunidades nas quais está inserida. 

A empresa dispõe de um Sistema de Inteligência de Mercado, destinado 

a assegurar maior confiabilidade às suas operações, visando à conquista 

de novos clientes e ampliação de seu portfólio de atuação. O Sistema de 

Seletividade e Priorização de Negócios (SPN) também contribui para a defi-

nição das oportunidades, permitindo aos profissionais realizar análises mais 

detalhadas e criteriosas de cada projeto. Para isso, são levados em conta 

aspectos como certificações de parceiros envolvidos, longevidade e saúde 

financeira do cliente, além de outros fatores.

Com o fortalecimento das prospecções comerciais no mercado internacio-

nal em 2012, fez-se necessário incorporar à avaliação os riscos relacionados 

aos países considerados como alternativas para a implantação de novos 

projetos. O processo considera experiências anteriores da Mendes Júnior 

em países da América Latina, da África, do Oriente Médio e da Ásia, que 

permitem à empresa identificar e mitigar riscos que podem interferir no de-

senvolvimento desses negócios. Cada aspecto é analisado de forma criterio-

sa, para assegurar a total e contínua liquidez do projeto, evitando impactos 

à empresa ou às pessoas, em caso de eventuais problemas de natureza po-

lítica, social ou operacional que possam vir a acontecer. No mercado inter- 

no, a nova dinâmica de contratações do setor público também demanda 

uma evolução da gestão de riscos, visando a ampliar controles e a gestão 

para operações em concessões e Parcerias Público Privadas. 

Diversificar a área de atuação também é uma alternativa para se adaptar à   

nova realidade e evitar maiores riscos ao negócio. É imprescindível na atual 

conjuntura prospectar novos clientes, principalmente no setor privado, uma 

vez que o setor público, por sua própria característica, está sujeito a sazona-

lidades e variações relacionadas às mudanças de gestão.
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sisteMa de gestão integrada

sEgurança da informação 

O Sistema de Segurança da Informação é outra ferramenta que integra  

a Gestão de Riscos. 

A Empresa possui uma estratégia eficaz de segurança da informação, o que 

permite tratar os desafios de proteção de seus dados mesmo em novos ambi- 

entes ou plataformas. O uso dos dispositivos móveis e as mídias sociais  

trazem riscos e oportunidades, razão pela qual é necessário promover conti-

nuamente a utilização segura dessas ferramentas.

Em 2012, a empresa passou a oferecer recursos para navegação na web 2.0 

com maior segurança. Isso somente foi possível com a evolução da ferra-

menta de filtro de internet e política específica para uso de redes sociais.  

O que motivou essa evolução, a princípio, foi a necessidade da área de Re-

crutamento e Seleção de captar novos candidatos via redes sociais. 

Também no ano passado, a empresa iniciou estudos e disponibilizou, de forma 

confiável e adequada, a utilização de smartphones e tablets para os colabo-

radores, de modo a garantir, ao mesmo tempo, agilidade e confiabilidade 

às atividades corporativas. Foram definidos parâmetros de utilização, conside-

rando o potencial da consumerização (utilização de dispositivos particulares no 

ambiente corporativo).

Metrô — linha 5 lilÁs (sp)
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A Mendes Júnior procura manter relacionamento aberto com seus stakehol-

ders, pautado pelo respeito e pelo diálogo. Para isso, dispõe de veículos de 

comunicação, de ferramentas de diálogo online (Fale Conosco) e de fóruns 

presenciais com públicos específicos, a exemplo das reuniões realizadas no 

último ano com a comunidade de Barroso (MG).

 

Em 2012, uma importante iniciativa foi desenvolvida com o objetivo de  

aproximar a empresa de seus públicos de relacionamento, envolvendo-os 

no processo de elaboração deste Relatório Anual. Representantes de cola-

boradores, fornecedores, clientes, parceiros de negócio, ONGs e da comu-

nidade acadêmica participaram de consulta para a elaboração da primeira 

matriz de materialidade da empresa, que definiu e classificou, por ordem de 

importância, os temas a serem relatados neste documento.

fornEcEdorEs

govErno

ParcEiros dE nEgócios

colaboradorEs

cliEntEs

mEndEs júnior

ongs, associaçõEs  

E EntidadEs 

imPrEnsa

comunidadE acadêmica  

E ciEntífica

comunidadEs

3.4 —
relacionamento com 
partes interessadas
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Em 2012, como já havia ocorrido no ano anterior, o setor de construção se 

ressentiu dos efeitos da crise financeira internacional e passou a conviver 

com adiamentos na execução de importantes projetos, fatores que compro-

meteram o resultado das empresas. Apesar de apresentar um crescimento 

superior ao do PIB (1,4% de evolução setorial, frente à expansão de 0,9% do 

Produto Interno Bruto), o desempenho geral ficou aquém das expectativas.

Essa situação também prevaleceu para a Mendes Júnior, que apresentou 

resultados abaixo das previsões feitas no início do ano. A receita bruta da 

Controladora alcançou R$ 1,33 bilhão (com receita operacional líquida de 

R$ 1,24 bilhão), enquanto o lucro líquido foi de R$ 41 milhões, superior ao 

resultado apurado em 2011. Ao final do exercício, as despesas financeiras 

cresceram para R$ 39 milhões, especialmente em função do adiamento nos 

pagamentos de grandes clientes.

Em contrapartida, a empresa ampliou de forma significativa sua carteira de 

projetos, com expressivo avanço nas contratações. Ao final do ano, o backlog 

alcançou R$ 5 bilhões, valor que amplia as perspectivas de faturamento para 

2013, assegura o cumprimento das metas econômicas e sinaliza um período 

de melhores resultados neste ano.

Entre os projetos conquistados em 2012, dois merecem destaque: o contra-

to, assinado com o consórcio formado por Petrobras, BG Group e Petrogal 

Brasil , para a construção topside e integração de plataformas para a expan-

são do pré-sal da Bacia de Santos (SP). Conhecido como Replicantes, abran-

ge a engenharia de detalhamento, fornecimento, fabricação e montagem 

de oito módulos de produção e integração de duas plataformas flutuantes 

FPSOs (Floating, Production, Storage and Offloading), um empreendimento 

da ordem de US$ 900 milhões e que deve gerar 3 mil empregos diretos. 

Outra conquista que atesta a competência técnica e o nível de excelência 

praticados pela empresa é o projeto de expansão da fábrica de cimento da 

Holcim, em Barroso (MG), que terá sua capacidade de produção ampliada 

de 1,3 milhão de toneladas/ano para 3,6 milhões de toneladas/ano, o que 

exigirá investimentos de R$ 1,45 bilhão. O exercício anterior também foi 

marcado por negociações para o retorno das operações no exterior. A em-

presa, que foi pioneira em seu setor na conquista de grandes obras fora do 

País, mantém negociações para atuar na América Latina e África.

4.1 — 
nosso mercado

cptm — linha 7 rubi (sp)
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nosso mercado

PersPectivas

Um dos desafios que a Mendes Júnior enfrenta é repor a carteira de clientes 

no segmento de Óleo e Gás (onshore), referência na empresa nos últimos 

cinco anos, quando chegou a representar, em média, mais de 60% de sua 

receita. Em 2012, a participação desse segmento recuou para 58% (*).

A diversificação da atuação da empresa e a ampliação da sua carteira de 

clientes fazem parte da estratégia da gestão de riscos dos negócios. Um 

dos resultados dessa estratégia é a elevação da participação para 22%, 

na receita bruta, dos negócios de infraestrutura, fruto da intensificação 

do trabalho de prospecção comercial nesta área nos últimos anos. Gran-

des obras como a transposição do Rio São Francisco e as relacionadas à 

mobilidade e intervenção urbana nas cidades sede da Copa do Mundo de 

2014 e Jogos Olímpicos de 2016 – a construção do monotrilho de Manaus 

(AM), Ramal Cidade da Copa e Corredor Leste-Oeste, em Recife (PE), des-

vio do Rio Joana, no Rio de Janeiro (RJ) e a própria construção da Arena 

Pantanal, em Cuiabá (MT) – contribuíram para aumentar a presença do 

segmento no portfólio de negócios. O setor industrial também teve um 

aumento de sua participação no exercício anterior, passando de 2% em 

2011, para 7% em 2012. 

Adaptar-se à nova dinâmica de contratações do setor público, com ênfase 

no mercado de concessões, foi uma das prioridades da gestão de riscos no 

último ano. A empresa está se posicionando fortemente para operar em 

Parcerias Público Privadas (PPPs) e concessões, uma tendência já assinalada 

pelos governos federal e estadual. Para isso, trabalha na reformulação de 

sua estrutura organizacional, objetivando a preparação para este novo for-

mato de licitação pública no mercado, com foco não apenas na construção 

civil, mas em projetos executivos com escopo de engenharia e que incluem 

também a administração do negócio. 

% da receita Por segmento de atuação*

Projetos desenvolvidos Pela mendes júnior ao longo de 2012

Projeto cidade / uF

Usina ArcelorMittal  Juiz de Fora / MG

Replan  Paulínia / 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

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

Porto das Dunas Aquiráz / CE

Boulevard Arrudas V Belo Horizonte / MG

Integração do Rio São Francisco Pernambuco

Ramal Cidade da Copa Recife / PE

TRO Leste-Oeste Recife / PE

Metrô Linha 5 Lilás São Paulo / SP

Unila Foz do Iguaçu / PR

Sesc Paulista São Paulo / SP

a — óleo e Gás

b — infraestrutura

c — edificações

d — indústria

*Índices referentes à controladora.

a — 

58%

b — 

22%

c — 

13%

d — 

7%

1/2
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nosso mercado

Projetos desenvolvidos Pela mendes júnior ao longo de 2012

Projeto cidade / uF

Hemobrás II Goiana / PE

Fiat – Galpão de pintura Betim / MG *

Tebig / RJ Angra dos Reis / RJ

Comperj Itaboraí / RJ

COHAB Caneleira Santos / SP

Vila CAIC Cubatão / SP

* projetos encerrados em 2012 

Projetos conquistados em 2012

Projeto descrição cidade / uF

Holcim Expansão da fábrica de cimento da empresa Barroso / MG

Monotrilho de Manaus

Projeto executivo, construção, fornecimento  

e implantação de um sistema monotrilho para 

a região metropolitana de Manaus

Manaus / AM

Ponte Baixa

Canalização dos córregos Ponte Baixa  

e Jardim Letícia e implantação de reservatório 

de regularização de vazão e viário

São Paulo / SP

Desvio do Rio Joana

Infraestrutura urbana, galerias em concreto, 

escavações de túnel e intervenções 

complementares, visando ao controle de 

enchentes da Bacia do Canal do Mangue

Rio de Janeiro / RJ

Plataformas Replicantes

Engenharia de detalhamento, fornecimento, 

fabricação e montagem de oito módulos de 

produção e integração de duas plataformas 

Flutuantes (FPSOs P-67 e P70) para a 

exploração do pré-sal na Bacia de Santos

Rio de Janeiro / RJ

Ferrugem
Requalificação urbana e ambiental e controle 

de cheias do Córrego Ferrugem

Belo Horizonte e 

Contagem / MG

Estrada de Ferro Carajás

Infraestrutura, obras de artes especiais  

e construção de canteiros para a expansão  

da Estrada de Ferro de Carajás

Maranhão e Pará

2/2

holcim barroso (mG)
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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 continuamente 

seu desempenho, três vezes por ano a empresa realiza pesquisas de satisfação 

junto a esse público. Ao preencher um formulário, com pontuação de 1 a 10, 

os clientes avaliam a performance da Mendes Júnior nos quesitos atendi-

mento, qualificação e competência dos profissionais, qualidade de produtos 

e serviços, atuação em saúde e segurança, prevenção da poluição e preser-

vação ambiental, responsabilidade social e imagem, entre outros. Em 2012, 

a empresa alcançou o índice médio de 8,7 nas pesquisas realizadas, acima 

da meta de 8 pontos, proposta pela organização e também acima da média 

de 8,6 apurada em 2011.

4.2 — 
relacionamento com clientes

inteGração do rio são francisco (pe)



desempenho econômico

relatório anual 2012mendes Júnior relatório anual 2012 mendes Júnior 6160

indicadores econômicos

Atendendo à sugestão dos novos auditores contratados em 2012,  

a Mendes Junior Trading Engenharia S.A passou a publicar as suas demons-

trações financeiras em duas formatações de dados, uma delas em formato 

tradicional e já divulgada nos anos anteriores, denominada agora de “Con-

troladora”, e outra “Consolidada”, que explicita as operações consolida-

das com as Sociedades com Propósito Específico (SPEs) e as Sociedades em 

Conta de Participação (SCPs) nas quais a empresa tem participação. 

ebtida (r$ milhões)

2012 2011

Controladora 104,70 61,39

Consolidado 113,59 62,59

liquidez corrente (%)

2012 2011

Controladora 1,78 2,40

Consolidado 1,87 2,53

liquidez geral (%)

2012 2011

Controladora 1,65 2,14

Consolidado 1,72 2,25

Patrimôniio líquido (r$ mil)

2012 2011

Controladora 451.312 409.733

Consolidado 460.232 427.814

4.3 — 
indicadores econômicos

endividamento (%)

2012 2011

Controladora 54,45 39,85

Consolidado 54,40 39,31

distribuição oPeracional da receita (%)

controladora consolidado

Área 2012 2011 2012 2011

Petróleo 58 72 57 71

Infraestrutura 22 17 25 18

Edificações 13 9 11 9

Industrial 7 2 7 2

demonstração de valor adicionado

como a mendes júnior distribui a riqueza que gera (%):

controladora consolidado

dva 2012 2011 2012 2011

Colaboradores 51,04 48,62 50,27 48,56

Governo 26,55 25,02 26,61 25,01

Juros e Aluguéis 16,47 23,64 16,39 23,61

Lucros retidos 5,94 2,72 6,72 2,82
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As práticas de gestão ambiental vêm crescendo de maneira sistemática 

como consequência do processo natural de desenvolvimento das organiza-

ções e de seu cuidado com as interferências e alterações que possam causar 

ao meio ambiente. 

Com base na política de QMSR e nos orientadores do Sistema de Gestão Inte- 

grada (SGI) são estabelecidas as metas para minimizar os possíveis impac-

tos ambientais resultantes das atividades da empresa. 

Todos os projetos são constantemente orientados por indicadores de consu- 

mo de matéria prima, água e energia elétrica e gestão de resíduos, desde  

a instalação até a desmobilização. Ainda na fase de elaboração do orça-

mento, a Mendes Júnior prepara um levantamento dos requisitos legais para  

a execução da obra. O processo de licenciamento ambiental dos projetos  

é conduzido pelo empreendedor, mas cabe à Mendes Júnior adotar as práti-

cas e os procedimentos necessários para que seu desenvolvimento considere 

o cumprimento de todas as exigências legais, o alinhamento às práticas do 

cliente e também esteja alinhado às referências de melhores práticas exis-

tentes no mercado.

A partir da conquista do negócio são verificadas as necessidades específicas 

de cada projeto, detectados os possíveis impactos das atividades que serão 

realizadas e quais serão os resíduos gerados. Um exemplo é a construção de 

uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) no projeto do Terminal Aqua-

viário de Barra do Riacho (ES). Todos os resíduos gerados pelos mais de três 

mil colaboradores da obra passaram por um sistema de tratamento cons-

tantemente monitorado por profissionais especializados. Resíduos não hu-

manos, provenientes de efluentes líquidos, também são conduzidos à ETE. 

5 — 
desempenho ambiental

desvio do rio Joana (rJ)
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Principais iniciativas para mitigação dos impactos ambientais

— Criação e aplicação de procedimentos operacionais referentes aos pro-

cessos críticos definidos por meio de análise e elaboração da planilha de as-

pectos e impactos ambientais. Para cada etapa do empreendimento é feito 

um planejamento específico para a redução dos possíveis impactos. Alguns 

exemplos são o plano de gerenciamento de resíduos sólidos gerados no 

projeto, monitoramento de fumaça preta proveniente de veículos e o moni-

toramento de efluentes líquidos. 

— Definição de indicadores de desempenho do sistema de gestão ambiental.

— Treinamento de conscientização da força de trabalho. Os treinamentos 

ocorrem ao longo das atividades e, diariamente, a partir de temas inseridos 

nos diálogos diários de segurança.

— Realização de simulação anual com objetivo de capacitar os colaborado-

res diante de uma possível ocorrência de derramamento de óleo. A simula-

ção visa ao pronto atendimento de forma organizada, anulando ou minimi-

zando as consequências do evento.

A gestão dos impactos ao Meio Ambiente é um dos temas considerados 

relevantes pelos stakeholders consultados pela empresa (ver Matriz de Mate-

rialidade na página 14).

Todas as diretrizes e requisitos para uma eficiente gestão ambiental são ba-

lizados pela norma ISO 14001, conquistada desde 2004. A companhia tam-

bém está apta a atuar em obras de edificações certificadas pela Leadership 

in Energy and Environmental Design (LEED). Dois projetos executados em 

2012 seguem as diretrizes previstas na norma e buscam esta certificação 

como exigência contratual: a construção da Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) 

– uma obrigatoriedade definida pela FIFA – e as obras do Sesc Paulista, na 

cidade de São Paulo. A certificação exige um uso racional da energia elétrica 

e água e um consumo consciente dos insumos das obras, além de ações que 

facilitem a mobilidade urbana e a redução da emissão de gases que provo-

cam o efeito estufa.

dia v 2012 — asmare
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investimentos ambientais

Os investimentos totais em proteção ambiental totalizaram R$ 5,2 milhões 

em 2012, frente a R$ 9,1 milhões aplicados no ano anterior. Essa variação 

pode ser atribuída às diferentes características dos projetos desenvolvidos 

pela Mendes Júnior a cada ano que, por sua natureza, demandam iniciati-

vas diversas e, consequentemente, valores diferenciados para a gestão am-

biental. Em 2012 houve também a desmobilização dos projetos da Repar 

(PR) e Replan (SP) e redução das atividades a para conclusão do Terminal 

Aquaviário de Barra do Riacho (ES).

5.1 — 
investimentos ambientais

InvestImentos e gastos em Proteção ambIental Por lInha de atuação (r$) 

IndustrIal Infraestrutura óleo e gás total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Destinação final de resíduos 296.578,89 18.214,10 778.611,22 1.017.108,06 1.731.174,72 1.745.186,84 2.806.364,83 2.780.509,00

Análise de efluentes 3.278,00 1.500,00 24.517,05 5.170,07 8.613,33 69.301,00 36.408,38 75.971,07

Resíduos de fossas sépticas 66.804,93 4.300,00 76.101,94 40.052,00 519.202,48 1.140.514,33 662.109,35 1.184.866,33

Educação e treinamento 0,00 0,00 111.405,34 33.452,16 0,00 9.811,22 111.405,34 43.263,38

Produtos/serviços necessários à gestão ambiental 16.044,00 21.419,05 251.924,83 20.940,94 0,00 0,00 267.968,83 42.359,99

Estrutura para coleta e armazenamento de resíduos 11.650,00 3.000,00 98.008,33 66.196,50 122.400,00 1.605.965,48 232.058,33 1.675.161,98

Instalações para coleta e tratamento de efluentes 250.000,00 0,00 60.084,70 112.871,73 0,00 0,00 310.084,70 112.871,73

Pessoal para atividades de gestão ambiental 64.022,49 22.149,24 295.336,22 89.116,91 440.204,27 2.821.978,80 799.562,98 2.933.244,95

Outros gastos e investimentos em meio ambiente 12.770,76 0,00 12.482,62 127.896,77 0,00 217.285,64 25.253,38 345.182,41

total 721.149,07 70.582,39 1.708.472,25 1.512.805,14 2.821.594,80 7.610.043,31 5.251.216,12 9.193.430,84

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.
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Consumo de materiais

Uma análise geral dos indicadores demonstra uma redução no consumo 

dos materiais e matérias-primas no segmento de Infraestrutura e de Óleo e 

Gás. Já a área de Negócios Industriais apresentou um considerável aumento. 

Em materiais, houve um salto de 21 toneladas consumidas em 2011, para 

1,7 mil toneladas em 2012 e, em matérias-primas, um aumento de 2,8 mil 

toneladas em 2011, para 6,2 mil toneladas no último ano. Esses acréscimos 

podem ser justificados pela ampliação da atuação da área. Assim como nos 

investimentos ambientais, o consumo de materiais também apresenta varia-

ções significativas, conforme a natureza dos projetos em carteira a cada ano.

5.2 — 
consumo de materiais

Consumo de materIaIs Por lInha de atuação (t)

Infraestrutura IndustrIal óleo e gás

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Tubo 117,00 3.660,00 129,00 12,00 52,00 6.494,00

Tela Soldada 183,00 2,44 7,00 0,00 106,00 7,22

Chapa 637,00 3.726,58 288,00 8,66 63,00 666,00

Cantoneira 634,00 338,00 29,00 0,10 56,00 81,00

Viga 1.969,00 172,03 155,00 0,00 42,00 52,77

Barra Chata 329,00 39,00 1,00 0,10 10,00 4.072,22

Barra Redonda 5,00 7.209,10 4,00 0,00 14,00 1.091,07

Perfil 19,00 1.566,07 100,00 0,20 61,00 511,31

Prego 19,00 18,11 8,00 0,00 7,00 12,59

Arame 62,00 19,57 7,00 0,00 8,00 119,40

Cordoalha 205,00 50,95 226,00 0,00 1,00 0,04

Vergalhão 4.912,00 0,00 708,00 0,00 15,00 0,00

total 9.090,00 16.801,85 1.664,00 21,06 435,00 13.107,62

Consumo de matérIas-PrImas Por lInha de atuação (t)

Infraestrutura IndustrIal óleo e gás

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Areia 22.301,00 25.928,00 3.826,00 90,00 11.249,00 33.320,00

Brita 69.977,00 85.865,00 1.287,00 2.792,00 26.416,00 37.637,00

Cimento 11.067,00 31.475,00 1.158,00 0,00 756,00 9.217,00

Cal 9,00 383,00 1,00 0,00 0,03 0,00

total 103.354,00 143.651,00 6.272,00 2.882,00 38.421,03 80.174,00
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energia

5.3 — 
energia

Em 2012, a Mendes Júnior reduziu em quase 50% seu consumo de energia 

elétrica em relação a 2011. A utilização de um sistema de energia solar no 

projeto Unila (PR) é uma alternativa que pode ser adotada em outros proje-

tos e contribuir para a redução desse indicador de consumo. 

sIstema de energIa solar na unIla

Placas fotovoltaicas instaladas na área dos vestiários, no projeto Unila,  

em Foz do Iguaçu (PR), garantem redução do consumo de energia elétrica 

na obra. Ação pioneira realizada em projetos da Mendes Júnior, o sistema 

de energia solar gera resultados expressivos que superam o investimento 

empregado na instalação e ainda reduz o impacto ambiental, uma vez que 

utiliza um recurso renovável. Em termos anuais, a economia de energia 

elétrica alcança, em valores atuais, mais de R$ 90 mil.

Consumo de energIa elétrICa Por lInha de atuação (gJ)

2012 2011

Escritórios 2.131,89 2.510,61

Infraestrutura 3.370,91 3.554,92

Industrial 2.418,40 668,40

Óleo e Gás 1.318,92 12.674,60

total 9.240,13 19.408,54

o consumo de energia apurado é aquele proveniente de concessionárias,  

não correspondendo ao total realmente consumido pela mendes Júnior  

no ano. a energia complementar pode ser obtida por meio de geradores.

Cptm — estação suzano (sp)
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5.4 — 
água

O uso racional da água é uma prática presente em todos os projetos conduzi-

dos pela Mendes Júnior. Em 2012 foi registrada uma redução de 32% no con-

sumo, se comparado ao ano anterior. Também neste caso a alteração deve 

ser atribuída à diferença de escopos dos projetos de um ano para o outro. 

Obras que utilizam menos concreto, por exemplo, demandam menos água.

Consumo de água Por lInha de atuação (m³) 

2012 2011

Escritórios 10.415,00 7.766,00

Infraestrutura 55.315,16 77.610,37

Industrial 10.149,56 1.605,20

Óleo e Gás 465.745,83 706.712,96

total 541.625,55 793.694,53

o consumo de água apurado é aquele proveniente de concessionárias, não correspondendo 

ao total realmente consumido pela mendes Júnior no ano. a água complementar pode ser 

obtida por meio de poços artesianos.

terminal aquaviário de barra do riaCho (es)
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gestão de resíduos

5.5 — 
gestÃo de resÍduos

A Mendes Júnior emprega um procedimento sistêmico que define toda a 

classe de resíduos das obras. A partir disso, são determinados os tipos de 

controle, monitoramento, mitigação, tratamento correto e destinação dos 

resíduos classificados como perigosos e não perigosos. A empresa dispõe 

de um procedimento corporativo para orientar a gestão de resíduos nos 

projetos e estabelece instruções específicas adaptadas à realidade de cada 

empreendimento.

Todas as obras possuem uma regulamentação para a reciclagem de resí-

duos, com um padrão de instalação e um padrão de recolhimento do lixo 

segregado para ser reciclado.

Na Administração Central, as sobras de papéis são destinadas à Associação 

dos Catadores de Papelão e Material Reaproveitável (Asmare) de Belo Hori-

zonte, o que contribui para a geração de renda de várias famílias. 

 

resíduos gerados Por lInha de atuação (t)

IndustrIal Infraestrutura óleo e gás total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

resíduos não Perigosos

Papel / papelão Reciclagem 1.239,73 2,32 13,64 44,74 91,59 84,93 1.344,96 131,98

Plástico Reciclagem 1.132,94 4,60 9,55 34,04 162,30 102,47 1.304,79 141,12

Metal Reciclagem 2.485,31 0,63 12.448,96 824,93 842,77 224,68 15.777,04 1.050,24

Madeira Reciclagem 10.503,33 3,06 35.345,51 696,44 1.560,96 5.353,44 47.409,80 6.052,94

Vidro Reciclagem 41,54 0,35 56,49 0,13 80,63 0,29 178,66 0,78

Orgânico Reciclagem 11,70 0,58 36,73 20,79 192,39 136,24 240,82 157,69

Entulho de demolição Aterro Industrial Classe II / Britagem 50.481,15 7,50 31.3231,24 36.486,09 11.020,29 11.472,56 374.732,68 47.966,15

Lixo comum Aterro Sanitário 247,12 3,26 54.716,18 378,36 339,84 484,80 55.303,14 866,41

Material excedente de escavação Aterro Industrial Classe II 19.799,51 6,60 2.617.344,45 75.484,67 23.146,65 73.315,53 2.660.290,61 148.806,80

Disco de corte / ponta de eletrodo Aterro Industrial Classe II 16,27 0,00 0,00 0,01 3,26 15,00 19,53 15,01

Outros 5,00 0,00 110,42 300,14 70,80 64,27 186,22 364,41

total resíduos não Perigosos  85.963,60 28,90 3.033.313,17 114.270,34 37.511,48 91.254,28 3.156.788,25 205.553,53

1/2
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gestão de resíduos

        

resíduos gerados Por lInha de atuação (t) 

IndustrIal Infraestrutura óleo e gás total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

resíduos Perigosos (toneladas)  

Resíduo contaminado / não reciclável Aterro Industrial Classe I 457,28 1,39 10.760,95 7,07 268,84 178,14 11.487,07 186,60

Efluente sanitário ETE / Fossa Séptica 35.557,67 253,04 271,54 816,29 3.731,41 30.454,80 39.560,62 31.524,13

Óleos lubrificantes e hidráulicos usados Re-refino 7,80 1,53 0,22 988,41 0,00 0,00 8,02 989,94

Telhas de amianto Aterro Industrial Classe I 1,00 0,00 35,72 3,86 0,00 0,00 36,72 3,86

EPIs contaminados Aterro Industrial Classe I 5,45 2,46 3,22 2,94 33,13 11,00 41,80 16,40

Resíduos gerados nos serviços de saúde
Autoclave/Incineração/Aterro 

Industrial Classe I
2,93 0,00 0,16 0,13 0,28 0,35 3,37 0,47

Lâmpadas fluorescentes Descontaminação / Reciclagem 0,17 0,00 0,07 0,40 90,30 0,69 90,54 1,10

Cartuchos e toners vazios de impressoras Descontaminação / Reciclagem 12,88 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12,88 0,02

Pneus Reutilização para Outra Finalidade 0,00 0,00 0,63 2,10 1,00 0,08 1,63 2,18

Outros Aterro Industrial Classe I 0,00 0,00 35,64 18,35 1,73 8,66 37,37 27,01

total resíduos Perigosos 36.045,18 258,44 11.108,15 1.839,57 4.126,69 30.653,71 51.280,02 32.751,72

total geral (não Perigosos e Perigosos) 122.008,78 287,35 3.044.421,32 116.109,91 41.638,17 121.907,99 3.208.068,27 238.305,25

2/2
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emissão de gases

5.6 — 
emissÃo de gases

A empresa adota uma medida de prevenção de emissão de gases, por 

meio do controle da fumaça negra nos veículos e equipamentos. Este 

controle é feito através da escala de Ringelmann – com um rigoroso con-

trole visual – e é realizado em todos os equipamentos movidos a óleo 

diesel e estacionários, alugados e próprios. Caso seja identificada alguma 

anormalidade, os equipamentos/veículos são retirados de funcionamento, 

para que sejam tomadas as devidas providências de regularização, fazen-

do com que as emissões voltem ao padrão de normalidade.

2/2
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Grandes desafios marcaram a gestão de Recursos Humanos da Mendes Jú-

nior no exercício anterior. As características inerentes à execução dos projetos 

desenvolvidos pela empresa exigem um grande contingente de profissionais 

qualificados, o que confronta a atual realidade da mão de obra brasileira, 

que apresenta carência de pessoas com formação e capacitação adequada 

em áreas técnicas. Para garantir a sustentação e ampliação dos negócios, 

a Diretoria de Recursos Humanos iniciou o segundo ciclo do Mapeamen-

to do Capital Humano. Nesta etapa, 662 especialistas e lideranças foram 

contempladas. O objetivo foi conhecer e destinar melhor as habilidades dos 

colaboradores, com a atualização do cadastro de competências, aspirações e 

trajetória profissional; o mapeamento das possibilidades de aproveitamento 

interno e a consolidação do assessment. 

No último ano, a empresa desenvolveu também um sistema integrado de 

gestão de pessoas, em fase de implantação. A ferramenta possibilitará a 

conexão dos diversos processos de recursos humanos, o que representa 

uma mudança significativa em todos os subsistemas, incluindo seleção e 

contratação via sistema, educação corporativa, administração de pessoal, 

folha de pagamento, benefícios e plano de cargos e salários. Ele aprimora a 

qualidade e assegura rapidez e segurança das informações sobre o capital 

humano em todo o território nacional.

Ao mesmo tempo, a empresa desenvolveu, em 2012, o programa “Cons-

truindo o Futuro”, com o objetivo de preparar a transição entre os colabora-

dores veteranos e as novas gerações. O planejamento da saída dos profissio-

nais veteranos é feito de forma personalizada e organizada, considerando as 

expectativas e projetos pessoais de cada colaborador, aliados às necessida-

des da empresa relacionadas à sucessão.

Em 2012, merece ainda destaque a participação e contribuição da área de 

Recursos Humanos para a conquista de um importante negócio, o proje-

to Holcim. Com uma atuação estratégica, a área desenvolveu, de forma 

conjunta com o cliente, a definição dos aspectos humanos e sociais que 

envolvem o projeto, e propôs novas formas para ampliar o relacionamento 

com a comunidade de Barroso (MG). 

A preocupação com o ambiente de trabalho é uma constante na Mendes 

Júnior. Embora não realize uma gestão de clima de forma sistematizada 

com instrumentos específicos de medição e monitoramento, a empresa 

acompanha de perto a qualidade do ambiente e desenvolve iniciativas e 

processos de gestão de pessoas, sempre com o objetivo de melhorar conti-

nuamente o clima organizacional. As ações de desenvolvimento realizadas, 

o escopo de benefícios oferecidos, o esforço para incrementar a comunica-

ção e outros projetos de gestão de pessoas implantados são exemplos de 

iniciativas para estreitar o relacionamento com o público interno, engajando 

e motivando os colaboradores. 

6.1 — 
pessoas  nosso maior valor

holcim barroso (mG)
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Perfil dos colaboradores

Número de colaboradores Por tiPo

2012 2011

Administrativo 979 896

Aprendiz 55 68

Especialista 316 476

Estagiário 33 48

Executivo 9 9

Management 528 1.088

Operacional 4.521 4.214

total 6.441 6.799

Número de colaboradores Por região

2012 2011

Região Sul 839 1.749

Região Sudeste 4.616 4.689

Região Centro Oeste 292 42

Região Nordeste 694 316

Região Norte 0 3

total 6.441 6.799

Número de colaboradores Por faixa etária

2012 2011

Até 25 anos de idade 1.328 1.548

De 26 a 30 anos de idade 1.203 1.276

De 31 a 40 anos de idade 1.898 1.860

De 41 a 50 anos de idade 1.186 1.209

Acima de 51 anos de idade 826 906

total 6.441 6.799

Número de colaboradores Por gêNero

2012 2011

Masculino 5.970 6.388

Feminino 471 411

total 6.441 6.799

rotatividade

taxa de rotatividade Por gêNero (%) 2012 2011

Masculino 84,57 86,05

Feminino 40,34 40,87

taxa de rotatividade Por faixa etária (%) 2012 2011

Até 25 anos de idade 93,83 89,79

De 26 a 30 anos de idade 94,35 88,17

De 31 a 40 anos de idade 85,67 86,08

De 41 a 50 anos de idade 70,49 80,15

Acima de 51 anos de idade 47,94 64,02

taxa de rotatividade Por região (%) 2012 2011

Região Sul 81,29 14,09

Região Sudeste 78,40 72,72

Região Centro Oeste 44,18 1,765

Região Nordeste 116,57 11,43

Região Norte 0,00 0,00



desempenho social

relatório anual 2012mendes Júnior relatório anual 2012 mendes Júnior 103102

pessoas, nosso maior valor

demissões*

demissões %

Masculino 5.049 96

Feminino 190 4

total 5.239

Número de demissões Por faixa etária %

Até 25 anos de idade 1.246 23,78

De 26 a 30 anos de idade 1.135 21,66

De 31 a 40 anos de idade 1.626 31,04

De 41 a 50 anos de idade 836 15,96

Acima de 51 anos de idade 396 7,56

total 5.239

Meio horário 71

Número de demissões Por região 2012

Região Sul 682

Região Sudeste 3.619

Região Centro Oeste 129

Região Nordeste 809

Região Norte 0

total 5.239

treiNameNto e deseNvolvimeNto

Promover o desenvolvimento de profissionais com potencial para ocupar 

cargos de nível técnico/especialista e gerencial é um dos principais desafios 

para o crescimento da Mendes Júnior. Neste sentido, o Programa Jovens 

Profissionais é uma importante ferramenta para a preparação de futuros 

líderes. O Programa visa a acelerar o processo de qualificação e a evolução 

profissional de jovens que ingressam na empresa como estagiários e trainees, 

passam por uma formação contínua até alcançarem a condição de assumir 

cargos gerenciais. Busca ainda gerar um intercâmbio entre os profissionais 

menos experientes com aqueles com mais vivência na empresa, de forma que 

as diversas gerações possam compartilhar competências, criando um novo  

e mais consolidado conhecimento, que agrega valor para a companhia. 

Além do Programa Jovens Profissionais, a área de Treinamento e Desenvolvi-

mento realizou outras atividades, que visam ao compartilhamento de com-

petências, para alcançar um melhor aprendizado e preparação dos profissio-

nais. Todas as lideranças da empresa recebem acompanhamento (coaching) 

durante a gestão, garantindo o suporte à geração de resultados e à prática 

do modelo de gestão estratégica da empresa.

Em 2012, o orçamento da área foi contingenciado em razão do desempenho 

econômico do exercício anterior, o que afetou o desembolso financeiro para 

iniciativas de treinamento. Por conta disso, a empresa intensificou alternativas 

menos onerosas, tais como programas On the Job Training e Job Rotation, 

entre outras. Outro fator que contribuiu para a redução da carga horária de 

treinamentos foi o movimento de desmobilização de obras iniciadas em 2010.

* o número de demissões está diretamente relacionado ao encerramento e desmobilização de projetos durante o período.

evolução dos treiNameNtos Por categoria fuNcioNal (h)

categoria ProfissioNal iNdicadores 2012 2011

Profissionais quadro fixo Qtd. de carga horária 8.410 17.650

Profissionais quadro rotativo Qtd. de carga horária 422.858 474.581

Prestadores de serviços Qtd. de carga horária 23.177 48.285

total de carga horária 454.445 540.516

evolução dos iNvestimeNtos em treiNameNto (r$)

categoria ProfissioNal 2012 2011

Investimentos em treinamentos na Administração Central 216.616,00 1.111.124,00 

Investimentos em treinamentos nos projetos 474.718,07 263.590,61

total de investimentos 691.334,07 1.374.714,61 
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beNefícios e remuNeração

A Mendes Júnior oferece a seus colaboradores um conjunto de benefícios 

que inclui, entre outros, assistência médica, alimentação, transporte, seguro 

de vida em grupo e participação nos resultados.

Em 2012, a empresa iniciou o processo de reestruturação de seu plano de 

cargos e salários, estabeleceu ciclos para análises e ajustes salariais indivi-

duais e coletivos e redefiniu seu modelo de remuneração total, adequando 

suas políticas e práticas à realidade do mercado e assegurando vantagens 

competitivas na atração e retenção de profissionais.

 

valores destiNados a beNefícios 

Embora o número de obras/áreas tenha aumentado de 28, em 2011, para 37 

em 2012, o valor gasto com benefícios diminuiu no ano passado, em razão 

do início do processo de desmobilização de projetos significativos (Repar, 

Replan e Terminal Aquaviário de Barra do Riacho).

(Remuneração e Benefícios são temas considerados relevantes na pesquisa 

realizada junto aos stakeholders – ver Matriz de Materialidade na página 14).

PrevidêNcia Privada

Há 22 anos, os colaboradores da Mendes Júnior contam com um plano de 

previdência privada, administrado pela Mendesprev Sociedade Previdenciá-

ria. A adesão é voluntária e garante, além da suplementação de aposenta-

doria, benefícios de aposentadoria por invalidez e pensão por morte para 

os dependentes. Em caso de perda do vínculo empregatício, o colaborador 

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 (CD). Em dezembro de 2012, o Plano Misto 

de Benefícios contava com 195 participantes ativos, cinco autopatrocinados e, 

ainda, 59 aposentados sendo: sete aposentadorias por invalidez; 14 por apo-

sentadorias normais; e 38 aposentadorias antecipadas. O Plano de Contribuição 

Definida contava, em 2012, com 346 participantes ativos e 16 autopatrocinados.

Em 2012, o total de contribuições recebidas pelo Plano CD de Benefícios foi 

de R$ 3.504.785,93 e alcançaram a R$ 2.986.035,74 no Plano Misto. Os pla- 

nos são mantidos pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., que, além 

de patrocinadora, também é responsável pelo custeio administrativo.

* seguro-saúde extensivo a todos os colaboradores do quadro fixo, 

ou seja, admitidos e administrados pela administração central 

(independentemente do local de trabalho) e para colaboradores 

do quadro rotativo que atuam em projetos onde esse benefício é 

exigido pelo cliente.ou pela convenção coletiva do trabalho.

** para colaboradores de gestão local em projetos em que esse 

benefício é exigido pelo cliente.

*** Fornecida conforme exigência da convenção coletiva  

de trabalho de cada região onde a empresa tem projetos.

**** apólice única para todos os colaboradores da empresa 

(independentemente de serem administrados pela sede  

ou pelo projeto).

***** para todos os colaboradores da empresa.

beNefício (r$) 2012 2011

saúde 16.777.793,34 19.492.482,63

Plano Saúde* 15.436.171,02 17.572.447,46

Plano Odontológico** 1.341.622,33 1.920.035,17

alimentação 33.586.546,86 40.766.839,35

Refeitório 13.457.815,42 16.284.165,78

Vale Refeição 5.538.874,92 10.925.299,79

Vale Alimentação 13.617.949,01 10.197.786,87

Cesta Básica*** 971.907,51 3.359.586,91

seguro de vida em grupo 2.084.347,06 2.325.806,47

Seguro de vida em grupo**** 2.084.347,06 2.325.806,47

transporte de colaboradores 15.697.470,90 19.564.537,42

Próprio 13.033.509,00 18.040.410,84

Vale transporte***** 2.663.961,90 1.524.126,58

Plr 6.301.293,85 8.309.333,58

PLR - 2011 pagas em 2012 6.301.293,85 8.309.333,58

total geral 74.447.452,02 90.458.999,46

% Participação mJte 81,55% 52,81%

meNdesPrev sociedade PrevideNciária

PlaNo de coNtribuição defiNida de beNefícios (Pcdb) — coNtribuições recebidas (r$)

2012 2011

Normal Patrocinadora 748.639,14  506.779,92

Patrocinadora Custeio Administrativo 744.896,74 490.622,57

Normal dos Participantes 1.613.187,36  1.091.894,06

Extraordinária dos Participantes 138.305,75  140.395,20

Recursos Portados 180.557,32  12.215,74

Contribuições Autopatrocinadas 79.199,62  55.624,21

total  3.504.785,93  2.297.531,70

PlaNo misto de beNefícios — coNtribuições recebidas (r$)

2012 2011

Normal Patrocinadora 1.856.928,83 1.745.301,69

Normal dos Participantes 952.976,44 915.187,43

Contribuições Autopatrocinadas 165.890,29  81.441,09

Optantes BPD 10.240,18  11.251,78

total  2.986.035,74  2.753.181,99
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beNefícios Pagos (r$)

Aposentadoria Normal 1.764.785,52 

Aposentadoria Antecipada 2.624.691,49 

Aposentadoria por Invalidez 23.708,57 

total 4.413.185,58 

obs. 59 aposentados (aposentadoria por invalidez: sete; aposentadoria normal:  

14; aposentadoria antecipada: 38).

Em 2012, o Plano CD de Benefícios apresentou uma rentabilidade de 18,68%, 

enquanto o Plano Misto de Benefícios teve uma rentabilidade de 14,80%.

Além dos planos de previdência, a Mendesprev, por meio de convênio firma-

do com a patrocinadora dos dois planos, disponibiliza uma linha de emprés-

timos consignados aos participantes e assistidos, com taxas preferenciais, 

determinadas variáveis de acordo com o prazo de pagamento, feito via des-

conto em folha.

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 relacionados à nor-

ma SA8000 (Saúde, Segurança e Condições de Trabalho). Os representan-

tes são eleitos pelos próprios colaboradores e podem enviar suas solicita-

ções com uso das ferramentas de comunicação já consolidadas, tais como 

e-mail e caixa de sugestões. 

 relações do trabalho

A Mendes Júnior respeita a atuação das entidades sindicais e procura man-

ter um relacionamento profissional e saudável com os representantes dos 

trabalhadores. Ao longo de 2012, no entanto, a empresa enfrentou para-

lisações em alguns de seus projetos. Ocorreram greves no projeto Holcim, 

em Barroso (MG); no projeto Aquaviário de Barra do Riacho, em Aracruz 

(ES); na Hemobrás, em Goiana (PE) e na Unila, em Foz do Iguaçu (PR);  

o que totalizou 56 dias de paralisações no ano, dos quais 47 registrados no 

projeto de Barra do Riacho.

Empenhada em diminuir conflitos nas relações de trabalho, a empresa pro-

moveu o estreitamento do relacionamento com os sindicatos das regiões 

onde atua. As relações de trabalho são regidas por acordos ou convenções 

coletivas, que abrangem todos os trabalhadores e são definidas conforme  

a região/base de ação de cada sindicato. 

dia v 2012 — amr (mG)
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saúde e seGurança

6.2 — 
saúde e segurança

 

iNdicadores de saúde e seguraNça No trabalho em 2012*
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Industrial 0,94 0 3,61 0,01 0 2,53 2,17 18

Infraestrutura 1,00 0 238,22 0,04 1 3,32 1,68 1.191

Óleo e Gás 1,35 0 3,76 0,01 0 0,93 5,85 19

total em 2012 1,06 0  71,38 0,02 1  1,88 3,40 357 

total em 2011  1,04 0 2,43 2,11 0 1,14 4,05 15

A saúde e a segurança no ambiente de trabalho (outro tema de destaque 

apontado na pesquisa junto aos stakeholders – ver Matriz de Materialida-

de na página 14) são imprescindíveis para o sucesso de todos os projetos 

desenvolvidos pela empresa. Em 2012 foi criado o Comitê Corporativo de 

Segurança e Saúde Ocupacional (SSO), que visa a melhorar as condições de 

saúde e segurança dos colaboradores em todos os seus projetos, por meio 

do monitoramento mensal e análise crítica dos resultados em SSO. O Comitê 

Corporativo é composto pelos Vice Presidentes e pela Diretora de Recursos 

Humanos e, em cada projeto, existe um Subcomitê, composto pelo Geren-

te do Contrato, Gerentes Administrativo-Financeiros, Gerente de Produção, 

Coordenadores de QMSR e profissionais da área de segurança do traba-

lho. Mais de 70% dos empregados são representados pelo Comitê. Após a 

criação do Comitê Corporativo, novas metas dos indicadores de SSO foram 

definidas, visando a adequar a empresa à realidade do mercado:

tfca — Taxa de Frequência com Afastamento – de 2,8 para 2,3

tfsa — Taxa de Frequência sem Afastamento – de 7,5 para 7,0

tg — Taxa de Gravidade – de 99 para 90

iaP — Índice de Afastamento Previdenciário – de ≤ a 1,5 para ≤ a 1,3

No exercício anterior foi registrado um acidente fatal, ocorrido no projeto 

Estação Suzano, em São Paulo. Devido a este fato, o índice TG – Taxa de 

Gravidade – apresentou elevação no período.

*para o cálculo do “total mJtesa” é considerada a média entre as taxas dos campos  

de atuação e as do escritório administrativo. 

critérios considerados

* houve um acidente fatal ocorrido com um empregado de uma empresa subcontratada  

no projeto 616 - estação suzano.

** critérios considerados neste levantamento descritos no relatório de dados consolidados 

de 2009

*** para o cálculo das taxas tFsa, tFca e tG são considerados os dias perdidos, e os dias 

debitados em função de acidentes com perda de membro, conforme a norma abnt 14.280. 

também deve ser considerado o coeficiente de participação da mJ nas obras em regime  

de consórcio

**** Fórmulas para cálculo das taxas tl, tdo, tdp e ta:

tl = nº de lesões x 200.000

        ----------------------------------

        nº horas trabalhadas

tdo = nº de doenças ocupacionais x 200.000

            -----------------------------------------------------

            nº horas trabalhadas

tdp = nº de dias perdidos x 200.000

           -----------------------------------------------

           nº horas trabalhadas

ta = total de dias com falta x 100

        ---------------------------------------------

         total de dias trabalhados

***** tdo: taxa de doenças ocupacionais tem como denominador a referência de horas 

trabalhadas (não considera subcontratadas). 

           ta: absenteísmo, 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).

****** nº de lesões: foram considerados como lesões os acidentes com afastamento  

e acidentes sem afastamento, de empregados da mendes Júnior/consórcio e de empresas 

subcontratadas

******* nº de dias perdidos: foram considerados todos os dias perdidos devido a acidentes 

típicos ocorridos com empregados da mendes Júnior/consórcio e empresas subcontratadas;

******** total de horas trabalhadas: foram consideradas as horas trabalhadas da mendes 

Júnior/consórcios e empresas subcontratadas

********* óbitos: considerada a ocorrência de um acidente fatal com um empregado  

de empresa subcontratada no projeto 616 - estação suzano.

2013 2012 2011

FAP 1,2199* 0,8860 0,8869

RAT 3,65% 2,65% 2,66%

* o Fap 2013 da mendes Júnior se encontra sob efeito suspensivo em função de um erro  

no cálculo feito pelo inss. a mendes Júnior já apresentou um pedido de revisão que está  

em avaliação pelo inss e a expectativa é que o Fap 2013 tenha uma redução de cerca  

de 10% com relação ao de 2012.

comuNicação

A comunicação com os colaboradores, comunidades e demais públicos de 

interesse tem um valor estratégico na Mendes Júnior. Vinculada à Diretoria 

de Recursos Humanos, a área teve como desafio, em 2012, implementar 

soluções destinadas a sustentar o posicionamento e o valor da marca da 

empresa no atual ambiente de negócios. A empresa dispõe de veículos de 

comunicação interna, como o jornal mural “Ponto da Notícia”; jornal impres-

so corporativo “Mendes e Você” e encarte impresso dos projetos “Fique Por 

Dentro”. Há uma busca permanente para aumentar o compartilhamento de 

informações e estreitar o relacionamento entre a empresa e os colaborado-

res, alcançando maior nível de alinhamento e engajamento.
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6.3 — 
relacionamento com a sociedade

ações promovidas, destaca-se o voluntariado (Dia V e a 

campanha “Calor Humano”), que tem um importante 

papel ao gerar confiança entre as pessoas, desenvolver 

competências e valorizar o lado humano das relações. 

Também merecem destaque os programas desenvolvi-

dos no município de Barroso (MG), no projeto Holcim. 

Educação ambiental, lazer para crianças e orientação 

para a saúde são exemplos das atividades conduzidas. 

Além das ações do Solidariamendes também são con-

duzidos projetos com aporte de leis de incentivo fiscais 

do Governo Federal e programas de inclusão social, 

que proporcionam um ambiente de trabalho acessível 

às pessoas com  necessidades diferenciadas. Entre eles, 

o Programa de Inclusão do Egresso do Sistema Prisio-

nal, no projeto Unila (PR) e o Programa de inclusão do 

Egresso do Trabalho Escravo, no projeto Arena Pantanal 

(MT), uma iniciativa pioneira no país e reconhecida pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Também 

o Programa Jovem Aprendiz, no projeto Terminal Aqua-

viário Barra do Riacho, que possibilitou a formação de 

23 jovens nos cursos de mecânico de manutenção in-

dustrial e o programa de inclusão de pessoas com de-

ficiência, que visam a inclusão por meio de processos 

que contemplem aspectos legais, sociais e de desenvol-

vimento, são iniciativas relevantes nessa área. 

A empresa e seus colaboradores participam anualmen-

te do Dia V – Dia do Voluntariado, realizado em agosto. 

A iniciativa é coordenada pela Federação das Indústrias 

de Minas Gerais (Fiemg) e, em sua 11ª edição em 2012, 

reuniu 537 voluntários de 28 unidades da Mendes Jú-

nior. As ações solidárias beneficiaram mais de 2.200 

pessoas, entre crianças, adolescentes e idosos de insti-

tuições de oito estados brasileiros. 

forNecedores

No inicio de cada Projeto é definida a composição de 

suprimentos necessários para a execução da obra. O tra-

balho realizado de forma compartilhada entre a área de 

Suprimentos corporativa e a equipe do projeto busca a 

melhor condição técnico-comercial de fornecimento, de 

produtos e serviços, com o objetivo de atender às neces-

sidades da obra e garantir a qualidade dentro dos pa-

drões estabelecidos e em conformidade com a legislação 

trabalhista e com as determinações de responsabilidade 

social da norma SA8000.

Ao longo de 2012, visando atuar como um suprimento 

de visão global, a Mendes Júnior desenvolveu contatos 

internacionais em busca de soluções alternativas que 

assegurem uma melhor performance nos atendimentos 

aos projetos. Estados Unidos, países da Europa, China e 

Coréia do Sul figuram na lista de nações que complemen-

tam o fornecimento de soluções para a Mendes Júnior.

As metas para 2013 incluem o aprimoramento da fer-

ramenta de gestão em avaliação de desempenho de 

fornecedores e a sequência nos trabalhos de auditorias 

internas e externas para monitoramento das questões 

como cumprimento de prazos, qualidade e atendimen-

to aos requisitos de QMSR, assegurando os resultados 

dos projetos realizados pela empresa. 

setor Público 

O relacionamento com representantes do poder pú-

blico é estabelecido pelas vice-presidências e áreas de 

negócios que têm o Estado como cliente. A empresa 

atua para estreitar suas relações e reforçar o clima de 

respeito e confiança que determina todas suas ações 

junto a seus stakeholders. 

 

oNgs e osciPs

A Mendes Júnior apoia ações socialmente responsáveis 

junto a Organizações Não Governamentais (ONGs) e 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPs). A Associação Mineira de Reabilitação (AMR), 

que atende crianças de até 12 anos vítimas das seque-

las da paralisia cerebral, há dez anos é beneficiada pelo 

programa Solidariamendes, por meio de ação institu-

cional de responsabilidade social. A empresa também 

realiza, anualmente, a campanha do Imposto Solidário, 

que incentiva os colaboradores a destinarem parte do 

imposto de renda devido à AMR.

A Mendes também patrocina eventos e apoia a As-

sociação dos Catadores de Papel, Papelão e Material 

Reaproveitável (Asmare) de Belo Horizonte. Em 2012, a 

empresa doou o projeto de revitalização do galpão de 

recolhimento da Associação, localizado no bairro Barro 

Preto, na capital mineira, abrangendo o levantamento 

de serviços e custos. A elaboração do projeto foi uma 

ação voluntária de doação de competências realizada 

por um grupo de colaboradores da área de Engenharia 

da Administração Central. Essa iniciativa foi fundamen-

tal para propiciar à associação a captação de parceiros 

que viabilizarão a reforma do galpão e fez parte das 

ações desenvolvidas durante o Dia V.

mídia

A empresa mantém uma postura de transparência com 

os meios de comunicação, compartilhando informações 

sobre temas relevantes junto à opinião pública. Desde 

2011, utiliza uma ferramenta (denominada Radar) para 

monitorar sua presença na mídia e analisar a exposição 

de sua marca. Este sistema considera as características 

dos veículos como abrangência e número de leitores,  

os assuntos veiculados e a relevância para a empresa, o 

teor e destaque das notícias, entre outros parâmetros. 

O resultado é o Índice de Reputação na Mídia, um in-

dicador que representa o impacto do noticiário sobre a 

reputação da marca e contribui para orientar a atuação 

e gestão da Comunicação junto à imprensa.

Nos dois anos apurados, o Radar apontou para uma evo-

lução na exposição da marca Mendes Júnior na imprensa: 

em 2012, a média do Índice alcançou 1.066,41 pontos, 

superando em 17% a média de 908,08 pontos apresen-

tada no período anterior. O aumento do índice é reflexo 

de uma atuação intencional junto à imprensa em 2012, 

relacionada principalmente à conquista de projetos.

comuNidade 

A Mendes Júnior compreende seu papel de empresa ci-

dadã e realiza diversas ações que contribuem para o de-

senvolvimento das comunidades em que atua. Ao longo 

de 2012 foram investidos R$ 376 mil em projetos sociais.  

A Área de Responsabilidade Social Corporativa, ligada 

diretamente à Diretoria de Recursos Humanos, é respon-

sável por coordenar o desenvolvimento dessas iniciativas. 

A área define suas ações a partir de três pilares: a pro-

moção da qualidade e produtividade de vida no traba-

lho; a inclusão social e a atuação social nas comunida-

des em que a Mendes Júnior atua.

O programa institucional Solidariamendes, que comple-

tou dez anos em 2012, promove ações e campanhas de 

responsabilidade social visando a contribuir para o de-

senvolvimento das comunidades vizinhas aos projetos e 

unidades à Administração Central. Em 2012, o progra-

ma recebeu um aporte de R$ 89,5 mil. Entre as diversas 

ProJetos realizados em 2012 via leis de iNceNtivo*

ProJeto obJetivo
valor 

destiNado (r$)

mecaNismo  

de iNceNtivo

Festival Circuito da Vida

Realizar o Circuito da Vida, evento com 

programação cultural na cidade de Barroso  

e em outras cidades da Zona da Mata mineira.

100.000,00 Lei Rouanet

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 com até 17 anos.

57.000,00 FIA

Apoio Cultural à  

Filarmônica de  

Minas Gerais

Apoiar a Temporada 2012 da Orquestra  

Filarmônica de Minas Gerais, especificamente  

em quatro concertos abertos em praças  

e parques na Região Metropolitana  

de Belo Horizonte, ampliando a promoção  

e o acesso à cultura.

R$ 72.865,00 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.

57.000,00
Lei de Incentivo  

ao Esporte

*com incentivos captados em 2011. 
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relacionamento com a sociedade

Perfil da atuação social

Foco do solidariamendes

demandas locais
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34

ações

unidades
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foco do solidariamendes: são as ações permanentes que atendem aos 

grupos de risco definidos como foco do programa: idosos, dependentes quí-

micos, pessoas com deficiência e cooperativas de reciclagem.

demandas locais: iniciativas relacionadas a outros públicos que os proje-

tos definiram como prioritários, a partir da consideração do contexto local. 

total de ações x Número de uNidades meNdes JúNior

Número de voluNtários

PriNciPais camPaNhas sociais do ProJeto solidariameNdes em 2012

camPaNha / ação local resumo da ação

Rua de lazer Goiana / PE

Promover consultas médicas, atividades de recreação infantil, 

retirada de documentos pessoais e oficina de corte de cabelo 

para a comunidade carente do distrito de Tejucupapo, assistida 

pela Associação Heroínas de Tejucupapo.

Campanha do Dia Mundial  

de Limpeza do Litoral
Aquiraz / CE

Realização de limpeza com recolhimento de resíduos em 4 km 

de praia e destinação para aterro sanitário.

Doação de fardamentos 

usados para  

o reaproveitamento

Salgueiro / PE

O Consórcio do projeto de Integração do Rio São Francisco, 

com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia de Salgueiro/PE, firmou uma parceria 

com a Mamulengo, uma associação de artesãs. Os uniformes 

usados são doados à Associação, que os transforma em 

produtos artesanais como bolsas, almofadas, toalhas e tapetes 

e os comercializa. Além de estreitar os laços entre a empresa 

e a comunidade, a parceria contribui para o desenvolvimento 

econômico da associação e do município.

Momento de Lazer Recife / PE

Realização de oficinas de pintura, confecção de pipas, corte  

de cabelo, pesagem/medida e maquiagem; distribuição de 

roupas, calçados e livros; e palestras sobre meio ambiente  

e higiene bucal para as 200 crianças e os 50 idosos assistidos 

pela Associação de Moradores de Cosme e Damião.

Projeto “Hortas  

Comunitárias”
São Paulo / SP

Realização de oficina de capacitação para 60 pessoas sobre  

a produção Agrícola Urbano Sustentável envolvendo:

— plantio de mudas de hortaliças e legumes, junto com alunos  

do ensino fundamental de uma escola e de uma creche, ambas 

vizinhas à entidade;

— palestra de um técnico agrícola sobre agricultura orgânica  

e cooperativismo; 

— apresentação de vídeos educativos sobre agricultura orgânica  

e compostagem (reciclagem de resíduos alimentares).

Programa Cozinha Brasil Itaboraí / RJ

Realização de turmas do Programa Cozinha Brasil, iniciativa  

do programa Alimente-se Bem do Sesi de São Paulo,  

que ensina a população a preparar os alimentos de forma  

inteligente e sem desperdício.

oPortuNidade de trabalho aos egressos do sistema PrisioNal

Egressos de regime semiaberto da Penitenciária de Foz do Iguaçu (PR) 

ganharam em 2012 uma nova oportunidade de trabalho. Eles foram 

contratados no projeto Unila (PR) e atuam como pedreiros e serventes.

O projeto oferece aos detentos uma formação profissional para que 

possam se especializar em uma determinada atividade no futuro  

e ainda contribui para a redução da pena, uma vez que a cada três  

dias de trabalho, um dia de pena é descontado. 

A iniciativa adere a dois importantes desafios da gestão de pessoas  

da Mendes Júnior: a necessidade de compor o contingente de operários  

nos projetos e o comprometimento com ações de responsabilidade social  

e os valores de respeito ao ser humano, institucionalizados na empresa, 

por meio das ações de responsabilidade social.

169

37

45

124

537
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anexos

anexos

— Programa do Egresso Prisional, realizado no Projeto Unila – 

Reconhecido pelo Governo do Estado do Paraná 

— Programa do Egresso do Trabalho Escravo, realizado no Projeto Arena 

Pantanal (MT) – Iniciativa pioneira no País, reconhecida pela Organização 

Internacional do Trabalho – Prêmio Sesi da Qualidade no Trabalho – etapa 

Regional MT.

anexo 1 — 
prêmios e reconhecimentos

participação em eventos

tebiG

— rio oil & gas expo 2012 

Data: 17 a 20 de Setembro de 2012

Local: Riocentro – Rio de Janeiro/RJ

— mercado em conexão 

Data: 30 e 31 de outubro de 2012

Local: Escola de Engenharia da UFMG - Belo Horizonte/MG 
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Glossário anexos

anexo 2 — 
glossário

a

ações ordinárias Nominativas: Conferem direito a voto, ou 

a seu portador, em assembleias de acionistas e ainda garantem 

a participação nos lucros de uma empresa. O proprietário des-

tas ações possui responsabilidades 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 diagnós-

tico minucioso de uma área e promove a conversão das maio-

res demandas em cursos de qualificação focados na estratégia 

do negócio da empresa.  

autopatrocínio: Possibilidade oferecida ao participante de 

manter a contribuição ao plano de previdência e assumir a 

contribuição do patrocinador, em caso de perda parcial ou 

total da contribuição do seu patrocinador. Desse modo, o par-

ticipante terá garantido o benefício futuro, nos níveis anterior-

mente pactuados.

b

Backlog: Valor de receita ainda a receber. 

c

cat: Comunicado de Acidente de Trabalho.

d

desenvolvimento sustentável: Conceito estabelecido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) que tem sua defini-

ção expressa pelo pensamento de que “o desenvolvimento 

deve atender as necessidades das gerações atuais, sem com-

prometer a possibilidade de satisfação das necessidades das 

gerações futuras”.

e

ebitda: Sigla em inglês para Earnings Before Interests, 

Taxes, Depreciation and Amortization. Em português, sig-

nifica lucro antes de juros, imposto de renda, 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 advin-

dos dos riscos do ambiente de trabalho, acidentes e doenças 

do trabalho, assim como as aposentadorias especiais.

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 Sustentabilida-

de, aplicáveis global e voluntariamente 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 

dirigidas e monitoradas, envolvendo a tomada de decisões e os 

relacionamentos entre acionistas / cotistas, Conselho de Admi-

nistração, Diretoria, auditoria independente e Conselho Fiscal.

i

iso 14001: Norma que estabelece as diretrizes e requisitos 

para o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Ambiental 

em uma organização.

iso 9001: Norma que estabelece as diretrizes e requisitos para 

o desenvolvimento de um Sistema de Gestão da Qualidade em 

uma organização. 

l

leed: Certificação cuja sigla vem de Leadership in Energy and 

Environmental Design. Voltada para a orientação ambiental 

de edificações, avalia critérios que vão desde o uso eficiente 

da água até à sustentabilidade da localização da obra. 

liquidez corrente: Índice que compara os ativos de curto 

prazo com as dívidas (passivo) de curto prazo de uma empre-

sa. Demonstra se no curto prazo, geralmente um ano, os ati-

vos são suficientes para cobrir as obrigações nesse período. 

Quando a liquidez corrente é maior que a unidade isto signifi-

ca que o capital de giro líquido é positivo.

lucro líquido: Saldo resultante após a dedução de imposto 

de renda e de diversas participações sobre o lucro bruto.

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 Segu-

rança do Trabalho e Saúde Ocupacional em uma 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 

produzidas por um país.

Plano de contribuição definida de benefícios (Pcdb): 

Plano previdenciário da Mendes Júnior, que tem por objeti-

vo garantir uma melhor qualidade de vida aos colaboradores, 

oferecendo uma aposentadoria adicional à do INSS. Dentre os 

benefícios, o PCDB oferece aposentadoria, aposentadoria por 

invalidez e pensão por morte para os dependentes.

Projeto sso: Iniciativa voltada para questões sobre saúde e 

segurança do trabalho, visa à eliminação de ocorrência de aci-

dentes dentro da Mendes Júnior, mediante a adoção de boas 

práticas, como a conscientização de todos os colaboradores 

por meio de seminários, campanhas, etc.

q

qmsr: Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e Res-

ponsabilidade Social, área fundamental da Mendes Júnior que 

agrega as políticas desenvolvidas pela empresa nesses campos.

s

sa8000: Norma de responsabilidade social que estabelece as 

diretrizes e requisitos 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 

existente ou necessária a dados que possuem valor para uma 

organização. Envolve aspectos básicos como confidencialida-

de, integridade e disponibilidade da informação. 

sequência de fibonacci: A sucessão de Fibonacci ou sequên-

cia de Fibonacci é uma sequência de números naturais, na qual 

os dois primeiros termos são 0 e 1 e cada termo subsequente 

corresponde sempre à soma dos dois precedentes. Ela tem o no- 

me do matemático italiano do século XIII Leonardo de Pisa e 

remete à evolução perfeita.

sgi: Sistema de Gestão Integrada, que envolve Política de 

Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho e 

Responsabilidade Social (QMSR) e norteia as decisões e ações 

da empresa.

sociedade em conta de Participação (scP): Sociedade 

empresária que vincula, internamente, os sócios. É composta 

por duas ou mais pessoas, sendo que uma delas necessaria-

mente deve ser empresário ou sociedade empresária. Não tem 

personalidade jurídica autônoma, patrimônio próprio e não 

aparece perante terceiros.

sociedade com Propósito específico (sPe): Sociedade em-

presária com atividade restrita e definida, podendo em alguns 

casos ter prazo de existência determinado. Normalmente é 

utilizada para isolar o risco financeiro da atividade desenvol-

vida. A Mendes Júnior conta duas sociedades deste tipo: a 

Integra Offshore, criada para o desenvolvimento do projeto 

Replicantes, na área do pré-sal e outra para as obras do Rodo-

anel, em São Paulo.

sPN: Seletividade e Priorização de Negócios. Sistema utiliza-

do como apoio para validação das oportunidades de negócio. 

Por meio dele, os profissionais têm condições de fazer análises 

mais minuciosas da oportunidade de cada projeto, conside-

rando desde as certificações dos parceiros envolvidos até a 

longevidade 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 recur-

sos adquiridos de terceiros.
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anexossumário Gri

estratégia e aNálise PágiNa / resPosta

1.1) Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na  

organização (como diretor-presidente, presidente do Conselho de Administração  

ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização  

e sua estratégia.

19

Perfil orgaNizacioNal

2.1) Nome da organização. 24

2.2) Principais marcas, produtos e/ou serviços. 22, 23

2.3) Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões,  

unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures.
24

2.4) Localização da sede da organização. 24

2.5) Número de países em que a organização opera e nome dos países  

em que suas principais operações estão localizadas ou são especialmente  

relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório. 

24

2.6) Tipo e natureza jurídica da propriedade. 24

2.7) Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos  

e tipo de clientes/beneficiários).
22, 23, 24

2.8) Porte da organização (número de empregados, vendas ou receitas liquidas). 25

2.9) Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes  

a porte, estrutura ou participação acionária.
24

2.10) Prêmios recebidos. 119

Parâmetros Para o relatório

3.1) Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil)  

para as informações apresentadas.
9

3.2) Data do relatório anterior mais recente (se houver). 11

3.3) Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.) 11

3.4) Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório  

e seu conteúdo.

Área de Comunicação Empresarial
Nome: Mariana Magalhães –  
Coordenadora de Comunicação
Contato: (31) 2121-9400
E-mail: mendesjunior@mendesjunior.com.br
Fale conosco - www.mendesjunior.com.br 

anexo 3 — 
sumário gri

3.5) Processo para a definição do conteúdo (temas, prioridades, stakeholders) 14, 15, 47

3.6) Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações  

arrendadas, joint ventures, fornecedores).
11

3.7) Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo  

ou ao limite do relatório.
11

3.8) Base para a elaboração do relatório no que se refere a outras instalações  

que possam afetar significativamente a comparabilidade entre períodos  

e/ou entre organizações.

9, 25, 60, 61

3.9) Técnicas de medição de dados e base de cálculos, incluindo hipóteses  

e técnicas que sustentam as estimativas aplicadas à compilação dos indicadores  

e outras informações do relatório.

9, 25, 60, 61 

3.10) Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações 

fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações  

(como fusões ou aquisições, mudança no período ou ano base, na natureza  

do negócio, em métodos de medição)

9, 25, 60, 61

3.11) Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que  

se refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório.
9, 25, 60, 61

3.12) Tabela que identifica a localização das informações no relatório. 122, 123, 124, 125

goverNaNça, comPromisso e eNgaJameNto

4.1) Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais  

alto órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais como  

estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização.

34, 35

4.2) Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também  

seja um diretor executivo (e, se for o caso, suas funções dentro da administração  

da organização e as razões para tal composição).

34

4.3) Declaração do número de membros independentes ou não-executivos  

do mais alto órgão de governança 
34, 35

4.4) Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações  

ou deem orientações ao mais alto órgão de governança.
34, 38
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4.14) Relação dos grupos de stakeholders engajados pela organização. 47

4.15) Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais engajar. 47
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forma de gestão e iNdicadores de desemPeNho ecoNômico

EC1) Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas,  

custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros  

investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para  

provedores de capital e governos.

60, 61

EC3) Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido  

que a organização oferece.
107, 108

iNdicadores de desemPeNho ambieNtal

EN1) Materiais usados por peso ou volume. 76, 77

EN3) Consumo de energia direta discriminado por fonte primária 80

EN8) Total de retirada de água por fonte primária. 85

EN22) Peso total de resíduos, por tipo e métodos de disposição. 88, 89, 90, 91

EN23) Número e volume total de derramamentos significativos. 
Não houve derramamentos significativos  
no ano de 2012

EN30) Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo. 72,73

iNdicadores de desemPeNho social – Práticas trabalhistas

LA1) Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. 100, 101

LA2) Número total e taxa de rotatividade de empregos, por faixa etária, gênero e região. 101

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.

106

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.

LA6) Percentual dos empregados representados em comitês formais  

de segurança e saúde.
110

LA7) Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo  

e óbitos relacionados ao trabalho, por região.
110, 111

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.

103

LA10) Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas  

por categoria funcional.
103

iNdicadores de desemPeNho social – direitos humaNos

HR5) Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade  

de associação e a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo  

e as medidas tomadas para apoiar esse direito.

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.

iNdicadores de desemPeNho social – 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.

112, 113, 114, 115

SO8) Valor de multas significativas e total de sanções não-monetárias  

resultantes da não conformidade com leis e regulamentos.
Não houve multas e sanções no ano de 2012

PR1) Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos  

na saúde e segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual  

de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos.

O ciclo de vida dos projetos na Mendes Júnior 
inicia-se antes da fase de construção de suas 
obras, respeitando o planejamento dos processos 
de mobilização, execução e desmobilização, onde 
os aspectos da segurança e saúde de sua força 
de trabalho são contemplados. Os quesitos de 
segurança e saúde ocupacional são identificados 
a partir da EAP – Estrutura Analítica do Projeto, 
quando se faz o mapeamento dos principais 
processos e atividades de cada fase da obra  
e também são conhecidos os perigos e riscos. 
Portanto, a EAP é determinante para integrar 
os vários processos, atividades de construção, 
montagem e serviços que serão realizados  
e associá-los aos controles e aos treinamentos 
necessários para o bom desempenho da gestão 
da segurança e saúde. A gestão das eventuais 
mudanças durante a execução das atividades 
também é considerada. Como metodologia  
de identificação, avaliação e exposição aos  
riscos de cada atividade, a Mendes Júnior adota  
o procedimento PSSO 01 – Procedimento para  
a Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional.  
Esta metodologia é suportada por dois 
softwares, onde são definidos todos os critérios 
de identificação, avaliação, quantificação e 
controles requeridos, buscando de forma pró 
ativa atender a legislação e aos requisitos dos 
seus clientes.

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

que medem essa satisfação.
58
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relatório da administração

Senhores Acionistas,

Atendendo às disposições legais, submetemos à apreciação de V. Sas. o Ba-

lanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Mendes Júnior 

Trading e Engenharia S.A. (“Companhia”) referentes ao exercício de 2012, 

acompanhados do relatório dos Auditores Independentes.

AnáliSE do AMbiEnTE MAcroEconôMico

Em 2012, como já havia ocorrido no ano anterior, o setor de construção se 

ressentiu dos efeitos da crise financeira internacional e voltou a conviver com 

adiamentos na execução de importantes projetos, além de enfrentar questões 

relacionadas ao fluxo de pagamentos em obras contratadas. Esses fatores aca-

baram por comprometer o resultado das empresas.

De uma maneira geral, o segmento de construção ainda apresentou um com-

portamento superior (1,4% de expansão) ao do Produto Interno Bruto (cres-

cimento de 0,9%) o que, no entanto, ficou muito aquém das expectativas 

anunciadas no início do ano.

dESEMpEnho EconôMico E finAncEiro

Os resultados da Companhia em 2012 mostraram uma evolução em relação 

às demonstrações financeiras do exercício anterior, embora tenham sido ligei-

ramente inferiores às previsões para o exercício. A receita operacional bruta 

da Controladora alcançou R$ 1,33 bilhão (com receita operacional líquida de 

R$ 1,24 bilhão), enquanto o Ebtida avançou para R$ 104,7 milhões e o lucro 

líquido foi de R$ 41 milhões, superior ao resultado apurado em 2011. 

A carteira de projetos apresentou significativo incremento, com a conquista 

de importantes obras. Ao final do ano, o backlog alcançou R$ 5 bilhões, valor 

que amplia as perspectivas de faturamento para 2013, assegura o cumpri-

mento das metas econômicas e sinaliza um período de melhores resultados 

nos próximos exercícios.

Dois projetos assegurados em 2012 merecem destaque: o contrato, assi-

nado com o consórcio formado por Petrobras, BG Group e Petrogal Brasil, 

para a construção topside e integração de plataformas para a expansão do 

pré-sal da Bacia de Santos (SP), conhecido como Replicantes; e o projeto de 

expansão da fábrica de cimento da Holcim, em Barroso (MG), que terá sua 

capacidade de produção ampliada de 1,3 milhão de toneladas/ano para 3,6 

milhões de toneladas/ano.

O exercício também foi marcado por negociações para o retorno de nossas 

operações no exterior. A empresa, que foi pioneira em seu setor na conquista 

de grandes obras fora do País, mantém atualmente negociações para atuar na 

América Latina e África. 

rElATÓrio dA AdMiniSTrAÇÃo — 2012
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SiSTEMA dE GESTÃo inTEGrAdA (SGi)

Um dos pilares que asseguram a eficiência na condução de nossas atividades, 

o Sistema de Gestão Integrada (SGI) reúne os conceitos e diretrizes relaciona-

dos às dimensões da sustentabilidade.

A política de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional e 

Responsabilidade Social (QMSR) é o principal documento do Sistema e orien-

ta todas as iniciativas. Em 2012, a empresa consolidou o foco de atuação do 

sistema de QMSR, como suporte técnico e facilitador do desenvolvimento de 

novos negócios e como base da geração de resultados. 

A Companhia é certificada nas normas referentes à Qualidade (ISO 9001), Ges-

tão Ambiental (ISO 14001), Saúde e Segurança do Trabalho (OHSAS 18001) e 

Responsabilidade Social (SA8000), documentos que representam um impor-

tante diferencial para o desenvolvimento dos projetos. Possui ainda certifica-

ção relacionada à qualidade produtiva em habitação do Programa Brasileiro 

da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), que abrange o escopo de 

execução de obras de edificações, saneamento básico, viárias e obras de arte 

especiais e mais de 3.600 atestados de capacidade técnica que comprovam a 

sua experiência em diversos segmentos da engenharia e construção, conquis-

tados ao longo de suas seis décadas de atividade.

GESTÃo dE pESSoAS 

As características inerentes à execução dos projetos desenvolvidos pela em-

presa exigem um grande contingente de profissionais qualificados, o que con-

fronta a atual realidade da mão de obra brasileira, que apresenta carência 

de pessoas com formação e capacitação adequada em áreas técnicas. Para 

garantir a sustentação e ampliação dos negócios, a Diretoria de Recursos Hu-

manos iniciou, em 2012, o segundo ciclo do Mapeamento do Capital Huma-

no, que permite conhecer e destinar melhor as habilidades dos colaborado-

res, com a atualização do cadastro de competências, aspirações e trajetória 

profissional; o mapeamento das possibilidades de aproveitamento interno e a 

consolidação do assessment. Além dele, a Companhia investiu na ampliação 

e estruturação do programa Jovens Profissionais, com objetivo de prepará-los 

para assumir posições estratégicas em um futuro próximo. 

A empresa desenvolveu ainda um sistema integrado de gestão de pessoas, 

em fase de implantação, uma ferramenta que possibilitará a conexão  dos 

diversos processos de recursos humanos, com reflexos sobre a qualidade, a 

rapidez e a segurança das informações sobre o capital humano em todo o 

território nacional.

pErSpEcTivAS pArA 2013

As perspectivas para este ano são favoráveis. A Companhia conquistou im-

portantes contratos nos primeiros meses de 2013. Em Pernambuco, a Com-

panhia foi contratada para as obras da Transposição Meta 1 Norte, com a 

execução de serviços em mais de 130 km no projeto de Integração do Rio São 

Francisco. Em São Paulo, a empresa participará da implantação do Lote 1 do 

Rodoanel Norte e construirá mais de 1.200 unidades habitacionais.

Um dos desafios da Companhia é adaptar-se à nova dinâmica de contratações 

do setor público, com ênfase no mercado de concessões e Parcerias Público 

Privadas (PPPs). A empresa está se posicionando fortemente para operar 

nessas modalidades, uma tendência já assinalada pelos governos federal e 

estadual. Para isso, trabalha na reformulação de sua estrutura organizacio-

nal, objetivando a preparação para este novo formato de licitação pública no 

mercado, com foco não apenas na construção civil, mas em projetos execu-

tivos com escopo de engenharia e que incluem também a administração do 

negócio. Além disso, duas novas áreas foram criadas no início deste ano - de 

Negócios no Exterior e de Saúde, visando ampliar o portfólio de atividades da 

empresa e sua carteira de clientes.

Em 2013, a empresa também iniciou um movimento destinado a aperfeiçoar 

sua governança corporativa e otimizar a tomada de decisões e o desenvol-

vimento dos negócios. Um dos marcos desse movimento foi a criação do 

colegiado diretivo.

Ao completar seis décadas de excelência em engenharia, a Companhia está 

pronta para uma nova etapa de sua história e preparada para reconquistar 

espaços e crescer de forma sustentável.

AGrAdEciMEnToS

Agradecemos o apoio e a participação dos senhores acionistas, colaboradores 

e parceiros pelos resultados obtidos em 2012.

A diretoria



demonstrações financeiras 2012 mendes Júnior 7demonstrações financeiras 2012mendes Júnior6

relatório dos aUditores indePendentesrelatório dos aUditores indePendentes

Aos diretores e Acionistas

Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.

São paulo – Sp

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Men-

des Júnior Trading e Engenharia S.A. (“Companhia”), que compreendem 

o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demons-

trações 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 responsá-

vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 

individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das de-

monstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais 

de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 

Board (IASB), e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim 

como pelos controles internos que ela determinou como necessários para per-

mitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção rele-

vante, independentemente se causada por fraude ou erro.

rESponSAbilidAdE doS AudiTorES indEpEndEnTES

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstra-

ções financeiras individuais e consolidadas com base em nossa auditoria, con-

duzida 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 razo-

ável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para ob-

tenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas 

demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do 

julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção rele-

vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 

fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os contro-

les internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 

demonstrações financeiras da companhia para planejar os procedimentos 

de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 

expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da compa-

nhia. 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 SobrE AS dEMonSTrAÇõES finAncEirAS individuAiS

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas 

representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa-

trimonial e financeira da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., em 31 

de dezembro de 2012, 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. 

opiniÃo SobrE AS dEMonSTrAÇõES finAncEirAS conSolidAdAS

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas 

representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa-

trimonial e financeira consolidada da Mendes Júnior Trading e Engenharia 

S.A., em 31 de dezembro de 2012, o desempenho consolidado de suas opera-

ções e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo naquela data, 

de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas 

pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. 

outros assuntos

dEMonSTrAÇÃo do vAlor AdicionAdo

Examinamos também a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e 

consolidada, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 apresen-

tada como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresenta-

ção da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de 

auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente 

apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstra-

ções financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

AudiToriA doS vAlorES corrESpondEnTES Ao ExErcício AnTErior

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Mendes Júnior 

Trading e Engenharia S.A. referente ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2011 apresentadas para fins de comparabilidade foram anteriormente por 

nós examinadas e o nosso relatório, datado de 01 de março de 2013, não 

apresentava modificação.

São Paulo, 01 de março de 2013.

bdo rcS Auditores independentes SS

crc 2 Sp 013846/o-1

francisco de paula dos reis Júnior

contador crc 1 Sp 139268/o-6

paulo Eduardo Santos

contador crc 1 MG 078750/o-3 S-Sp

rElATÓrio doS AudiTorES indEpEndEnTES SobrE  

AS dEMonSTrAÇõES finAncEirAS
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bAlAnÇoS pATriMoniAiS

EM 31 dE dEzEMbro dE 2012 E 2011

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATivo

conTrolAdorA  conSolidAdo 

noTA 2012 2011 2012 2011

circulante

Caixa e equivalentes de caixa 5  72.700  93.756  89.124  94.295 

Contas a receber de clientes 6  457.663  183.594  496.218  223.890 

Títulos a receber 7  114.856  118.107  114.856  118.107 

Adiantamentos a fornecedores  27.910  20.745  27.910  20.745 

Estoques 8  39.950  82.222  39.986  82.427 

Outros ativos circulantes  43.803  20.324  44.111  20.860 

 756.882  518.748  812.205  560.324 

não circulante

Partes relacionadas 9  1.097  18.908  1.814  19.697 

Títulos a receber 7  131.377  42.276  131.377  42.276 

Investimentos 10  40.666  50.363  2.957  31.662 

Imobilizado líquido 11  35.956  28.132  36.098  28.188 

Intangivel 12  24.870  22.715  24.870  22.715 

 233.966  162.394  197.116  144.538 

Total do ativo  990.848  681.142  1.009.321  704.862 

as notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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balanços Patrimoniais balanços Patrimoniais

bAlAnÇoS pATriMoniAiS

EM 31 dE dEzEMbro dE 2012 E 2011

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

pASSivo E pATriMônio líquido

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

noTA 2012 2011 2012 2011

circulante

Empréstimos e financiamentos 13  134.750  70.487  134.750  70.487 

Fornecedores e subempreiteiros 14  117.648  74.566  128.945  76.873 

Salários e encargos sociais 15  50.132  49.949  51.219  50.390 

Impostos e contribuições 16  50.781  15.321  53.598  17.504 

Adiantamentos de clientes  65.163  1.154  59.169  1.175 

Outros contas a pagar  6.004  4.490  6.350  5.177 

 424.478  215.967  434.031  221.606 

não circulante

Empréstimos e financiamentos 13  55.289  17.357  55.289  17.357 

Impostos e Contribuições 17  48.334  26.437  48.334  26.437 

Provisão para Contingências 18  4.229  5.443  4.229  5.443 

Passivo Atuarial 20  6.540  5.361  6.540  5.361 

Títulos a pagar 666 844  666  844 

 115.058  55.442  115.058  55.442 

patrimônio líquido

Capital social 19.1  235.000  235.000  235.000  235.000 

Reserva legal  14.094  11.948  14.094  11.948 

Reserva de lucro retidos 19.2  193.809  153.027  193.809  153.027 

AAP - Ajustes de Avaliação Patrimonial  8.254  9.758  8.254  9.758 

ACC - Ajuste Acumulado de Conversão  155  —  155 —

patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores  451.312  409.733  451.312  409.733 

Participação dos não controladores — —  8.920  18.081 

 451.312  409.733  460.232  427.814 

Total do passivo e patrimônio líquido  990.848  681.142  1.009.321  704.862 

as notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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demonstrações dos resUltadosdemonstrações dos resUltados

dEMonSTrAÇõES doS rESulTAdoS

ExErcícioS findoS EM 31 dE dEzEMbro dE 2012 E 2011

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

noTA 2012 2011 2012 2011

Receita operacional líquida das atividades continuadas 22  1.239.948  1.248.693  1.299.818  1.258.008 

Custo de serviços e empreitadas de obras  (1.043.420)  (1.095.499)  (1.085.419)  (1.102.763)

lucro bruto  196.528  153.194  214.399  155.245 

receitas (despesas) operacionais

Administrativas e gerais 23  (116.166)  (100.430)  (116.512)  (101.950)

Resultado de equivalência patrimonial  23.166  6.071  14.472  5.579 

Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas  (8.049)  (7.182)  (8.009)  (6.069)

 (101.049)  (101.541)  (110.049)  (102.440)

resultado operacional antes das receitas (depesas) financeiras, líquidas  95.479  51.653  104.350  52.805 

Receitas (despesas) financeiras líquidas 24  (38.836)  (27.572)  (38.733)  (27.573)

 (38.836)  (27.572)  (38.733)  (27.573)

lucro antes do imposto de renda e contribuição Social  56.643  24.081  65.617  25.232 

imposto de renda e contribuição Social corrente e diferido

Corrente 25  (3.736)  (8.615)  (5.674)  (8.876)

Diferidas  (11.483)  4.848  (11.483)  4.848 

 (15.219)  (3.767)  (17.157)  (4.028)

lucro líquido do exercício  41.424  20.314  48.460  21.204 

lucro atribuível a

Acionistas controladores  41.424  20.314 

Participação dos não controladores  7.036  890 

 48.460  21.204 

Número de ações no final do exército (lote de mil ações)  205.058  205.058  205.058  205.058 

Lucro líquido por ação do capital social - R$  0,20  0,10  0,20  0,10 

as notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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demonstrações das mUtações do Patrimônio líqUidodemonstrações das mUtações do Patrimônio líqUido

dEMonSTrAÇõES dAS MuTAÇõES do pATriMônio líquido

ExErcícioS findoS EM 31 dE dEzEMbro dE 2012 E 2011

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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Saldo em 31 de dezembro de 2010  235.000  10.857  11.976  120.329  11.257 — —  389.419  17.191  406.610 

Realização do ajuste de avaliação patrimonial  — — —  —  (1.499) —  1.499 — — — 

Lucro líquido do exercício — — — — — —  20.314  20.314  890  21.204 

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  11.948  17.157  135.870  9.758 — —  409.733  18.081  427.814 

Pagamentos de dividendos — — — — — — — —  (16.197)  (16.197)

Realização do ajuste de avaliação patrimonial — — — —  (1.504) —  1.504 — — —

Constituição do ajuste acumulado de conversão — — — — —  155 —  155 —  155 

Lucro líquido do exercício — — — — — —  41.424  41.424 7.036  48.460 

Reserva legal —  2.146 — — — —  (2.146) — — — 

Reserva especial p/ dividendos não distribuídos — —  10.195 — — —  (10.195) — — —

Reserva para retenção de lucros — — —  30.587 — —  (30.587) — — —

Saldo em 31 de dezembro de 2012  235.000  14.094  27.352  166.457  8.254  155 —  451.312  8.920  460.232 

as notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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demonstrações dos flUxos de caixademonstrações dos flUxos de caixa

dEMonSTrAÇõES doS fluxoS dE cAixA — 1/2

ExErcícioS findoS EM 31 dE dEzEMbro dE 2012 E 2011

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

2012 2011 2012 2011

lucro antes do imposto de renda e da contribuição Social  56.643  24.081  65.617  25.232 

Ajuste para conciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição Social  

com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Depreciação e amortização  9.224  9.733  9.237  9.780 

Baixas de imobilizado  8.484  2.304  8.484  2.304 

Imposto de renda e contribuição social pagos  (15.219)  (3.767)  (17.157)  (4.028)

Resultado de equivalência patrimonial  23.166  6.071  14.472  5.579 

Passivo atuarial  1.179  1.799  1.179  1.799 

Constituição (reversão) de provisão para contingências  (1.214)  (3.877)  (1.214)  (3.877)

 82.263  36.344  80.618  36.789 

(Aumento)/redução nos ativos operacionais

Contas a receber de clientes  (274.069)  (92.779)  (273.755)  (93.960)

Títulos a receber  (85.850)  (14.127)  (85.850)  (14.127)

Adiantamentos a fornecedores  (7.165)  75.388  (7.165)  75.347 

Estoques  42.272  (74.703)  42.441  (74.908)

Outros realizáveis  (23.479)  1.180  (23.251)  720 

 (348.291)  (105.041)  (347.580)  (106.928)

Aumento/(redução) nos passivos operacionais

Fornecedores e subempreiteiros  43.082  (23.895)  52.072  (22.620)

Salários e encargos sociais  183  (7.794)  829  (7.353)

Impostos e contribuições  57.357  9.467  57.991  9.131 

Adiantamentos de clientes  64.009  (7.558)  59.421  (7.593)

Outros contas a pagar  1.336  2.754  995  2.661 

 165.967  (27.026)  171.308  (25.774)
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demonstrações dos flUxos de caixademonstrações dos flUxos de caixa

dEMonSTrAÇõES doS fluxoS dE cAixA — 2/2

ExErcícioS findoS EM 31 dE dEzEMbro dE 2012 E 2011

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

2012 2011 2012 2011

caixa líquido proveniente/utilizado nas atividades operacionais  (100.061)  (95.723)  (95.654)  (95.913)

fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis, liquido da captação de empréstimos  (27.687)  (8.774)  (27.786)  (8.830)

Investimentos em controladas  (13.314)  (9.093)  14.388  (8.110)

Recebimentos (pagamentos) de partes relacionadas  17.811  (11.661)  17.883  (12.033)

caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos  (23.190)  (29.528)  4.485  (28.973)

fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Dividendos pagos — —  (16.197) —

Empréstimos captados a longo prazo  102.195  41.930  102.195  41.930 

caixa líquido utilizado/proveniente nas atividades de financiamentos  102.195  41.930  85.998  41.930 

Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa  (21.056)  (83.321)  (5.171)  (82.956)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  93.756  177.077  94.295  177.251 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  72.700  93.756  89.124  94.295 

Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa  (21.056)  (83.321)  (5.171)  (82.956)

as notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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demonstrações de valores adicionadosdemonstrações de valores adicionados

dEMonSTrAÇõES dE vAlorES AdicionAdoS

ExErcícioS findoS EM 31 dE dEzEMbro dE 2012 E 2011

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

2012 2011 2012 2011

 1 — receitas 

Serviços e revendas de materiais  1.334.555  1.348.543  1.397.777  1.358.362 

Outras  4.320  13.834  4.320  14.349 

Total receitas  1.338.875  1.362.377  1.402.097  1.372.711 

 2 — insumos adquiridos de terceiros 

Materiais, serviços de terceiros e outros  (659.817)  (631.610)  (690.482)  (636.852)

Total de insumos adquiridos de terceiros  (659.817)  (631.610)  (690.482)  (636.852)

 3 — valor adicionado bruto (1-2)  679.058  730.767  711.615  735.859 

 4 — depreciação  (9.224)  (9.733)  (9.237)  (9.780)

 5 — valor adicionado líquido (3-4)  669.834  721.034  702.378  726.079 

 6 — valor adicionado recebido em transferência 

Resultado de equivalência patrimonial  23.166  6.071  14.472  5.579 

Receitas financeiras  4.131  19.817  4.234  19.820 

Total valor adicionado recebido em transferência  27.297  25.888  18.706  25.399 

 7 — valor adicionado total a distribuir (5+6)  697.131  746.922  721.084  751.478 

 8 — distribuição do valor adicionado 

Pessoal  355.801  363.141  362.510  364.893 

Impostos, taxas e contribuições  185.056  186.896  191.908  187.975 

Remuneração de capitais de terceiros  114.850  176.571  118.206  177.406 

Lucro líquido do exercício  41.424  20.314  48.460  21.204 

Total distribuição do valor adicionado  697.131  746.922  721.084  751.478 

as notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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notas exPlicativasdemonstrações dos resUltados abrangentes — notas exPlicativas

dEMonSTrAÇõES doS rESulTAdoS AbrAnGEnTES

ExErcícioS findoS EM 31 dE dEzEMbro dE 2012 E 2011

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

2012 2011 2012 2011

Lucro líquido do exercício  41.424  20.314  48.460  21.204 

Outros resultados abrangentes

Realização do ajuste de avaliação patrimonial  (1.503)  (1.499)  (1.503)  (1.499)

Constituição do ajuste acumulado de conversão  155 —  155 —

resultado abrangente total do exercício atribuível a  40.076  18.815  47.112  19.705 

Acionistas controladores  40.076  18.815 

Participação dos não controladores  7.036  890 

 47.112  19.705 

as notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

noTAS ExplicATivAS àS dEMonSTrAÇõES finAncEirAS

ExErcícioS findoS EM 31 dE dEzEMbro dE 2012 E 2011

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. conTExTo opErAcionAl

A Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. (“Companhia”) é uma Sociedade 

anônima, de capital fechado, com sede em São Paulo, Capital, e atua na indús-

tria de construções, montagens industriais e eletromecânicas, gerenciamento 

de empreendimentos, comércio, exportações, importações e outras atividades 

relacionadas com seu objeto principal, constantes do estatuto social. As suas 

controladas e controladas em conjunto possuem, substancialmente, o mesmo 

ramo de atividade da controladora.

2. bASES E AprESEnTAÇÃo dAS dEMonSTrAÇõES finAncEirAS

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e 

estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

que compreendem as normas contidas na Lei nº 6.404/76 - Lei das Socieda-

des por Ações, as alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, 

abrangendo os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicadas consistentemente para 

os períodos apresentados.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 

como base de valor.

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Compa-

nhia e das seguintes controladas e controladas em conjunto:

% dE pArTicipAÇÃo

SociEdAdE 2012 2011

SCP ETA Brasília 75,00% 75,00%

Integra Off Shore Ltda. 51,00% 0,00%

SCP Boulevard 56,00% 56,00%

SCP Saneamento Arrudas 50,00% 50,00%

SCP Torre TV Digital 50,00% 50,00%

Rodoanel Sul 5 Engª Ltda. 28,57% 28,57%

A Diretoria autorizou a conclusão da elaboração e aprovou as demonstrações 

financeiras de 31 de dezembro de 2012 em 01 de março de 2013.
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notas exPlicativasnotas exPlicativas

3. SuMário dAS principAiS práTicAS conTábEiS 

3.1. instrumentos financeiros ativos

A Companhia e suas controladas reconhecem os empréstimos, recebíveis 

e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os ou-

tros 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.

Um ativo financeiro é baixado quando os direitos contratuais aos fluxos de 

caixa do ativo expiram, ou quando transfere os direitos ao recebimento dos 

fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no 

qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo finan-

ceiro são transferidos:

instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado: 

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado 

caso seja classificado como mantido para negociação e 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 investimentos e toma decisões de compras e vendas base-

adas em seus valores justos. Os custos da transação são reconhecidos 

no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor 

justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo e mudanças 

no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. 

São considerados dessa forma, quando a Sociedade a possui, as aplica-

ções financeiras, 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 reconhecidos inicialmente 

pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 

Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos 

pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos 

de qualquer perda por redução ao valor recuperável. São considerados 

dessa forma as contas a receber de clientes, os direitos creditórios e os 

títulos a receber.

Os ativos financeiros são classificados no momento de seu reconhecimento 

inicial, quando a Sociedade se torna parte das disposições contratuais do 

instrumento, em uma das quatro categorias a seguir: (a) ativos financei-

ros a valor justo por meio do resultado; (b) empréstimos e recebíveis; (c) 

investimentos mantidos até o vencimento; e (d) disponíveis para venda. A 

classificação do ativo financeiro em uma dessas categorias depende de sua 

natureza e finalidade.

Os ativos financeiros sujeitos à indexação contratual ou legal são atualizados 

mensalmente, conforme o índice aplicável. Ganhos e perdas decorrentes de 

variações monetárias são reconhecidos no resultado do exercício de acordo 

com o regime de competência.

A Companhia não efetuou operações com derivativos e/ou outros instru- 

mentos de risco.

caixa e equivalentes de caixa: incluem os depósitos bancários e os 

títulos financeiros de alta liquidez, com vencimento em 90 dias ou menos 

e com risco irrelevante de variação de valor de mercado, sendo demons-

trados pelo custo acrescido de juros auferidos. São utilizados para geren-

ciamento dos compromissos de curto prazo (Nota 5);

contas a receber de clientes: referem-se a serviços executados e repre-

sentam os valores estimados de realização. Se o prazo de recebimento é 

equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 

ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circu-

lante. As contas a receber de clientes são reconhecidas inicialmente pelo 

valor justo, diminuídas ao valor recuperável, quando necessário (Nota 6);

Títulos a receber: estão registrados ao custo de aquisição, conforme os 

contratos e/ou outros documentos pertinentes. Os valores consignados 

nas demonstrações financeiras são inferiores aos que têm sido efetiva-

mente realizados (Nota 7).

3.2. Estoques

Os estoques de materiais de aplicação em obras (almoxarifado) e de mercado-

rias para revenda, também destinados a obras, são avaliados e demonstrados 

pelo custo médio de aquisição, deduzidos os tributos recuperáveis, quando 

aplicável. Quando o valor realizável dos estoques (considerados os tributos e 

despesas sobre a venda) é inferior aos valores registrados, é efetuado ajuste ao 

valor recuperável (Nota 8).

3.3. investimentos

A Companhia detém investimento em controladas e em outras sociedades nas 

quais exerce o controle em conjunto com outros sócios, cujas demonstrações 

foram consolidadas (vide Nota 2). As participações em controladas em conjun-

to são consolidadas pelo método de consolidação proporcional.

Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as mencionadas par-

ticipações são reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial (Nota 10).

3.4. imobilizado

Nos termos do “Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado” e da  

“Interpretação Técnica ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo 

Imobilizado e à Propriedade para Investimentos”, a Companhia verificou o valor 

justo do ativo imobilizado, tendo constatado diferença relevante em relação aos 

bens registrados nas contas de Máquinas, Equipamentos e Veículos. Logo, regis-

trou 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 

10 e o “Pronunciamento Técnico CPC 32 – Tributo sobre o lucro”. Quanto aos 

demais itens do imobilizado, não foi verificada diferença substancial entre o 

valor contábil e o valor justo dos mesmos. 

A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que levam em conside-

ração 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 
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gastos forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável. Os reparos 

e manutenções são reconhecidos no resultado quando incorridos. O valor resi-

dual ao final da vida útil e a vida útil estimada dos bens são revisados na data 

de encerramento do exercício e ajustados, se necessário. O valor residual dos 

itens do imobilizado é reduzido ao seu valor recuperável, na hipótese de valor 

residual exceder o valor recuperável (Nota 11).

3.5. intangível

Substancialmente, o ativo intangível refere-se a direitos minerários, que é uma 

atividade que também faz parte do objeto da Companhia e cuja exploração se 

pretende futuramente. Encontra-se registrado pelo custo incorrido na operação. 

O montante registrado não excede a substância econômica do direito (Nota 12).

3.6. redução ao valor recuperável dos ativos

No fim de cada exercício, a Companhia e suas controladas revisam o valor 

contábil de seus ativos para determinar se há alguma indicação de que tais 

ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável (impairment). 

Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a 

finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver, conforme critérios 

definidos no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor recuperável 

de ativos. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediata-

mente no resultado. 

3.7. instrumentos financeiros passivos

Todos os instrumentos financeiros passivos foram reconhecidos no balanço 

da Companhia e suas controladas. Os passivos financeiros são reconhecidos 

a partir da data em que a Sociedade assume uma obrigação prevista em dis-

posição contratual de um instrumento financeiro. Quando reconhecidos, são 

inicialmente registrados pelos seus valores justos, acrescidos dos custos de 

transação diretamente atribuíveis 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 financia-

mentos, fornecedores e subempreiteiros. 

Os empréstimos são reconhecidos, de início, pelo valor justo, líquido dos 

custos das transações incorridas e subsequentemente mensurados pelo 

custo amortizado. 

Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da tran-

sação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado 

durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utili-

zando o método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos são classificados 

como passivo circulante, quando exigíveis em prazo de até doze meses da 

data do balanço e no passivo não circulante, quando exigíveis em prazos 

superiores ao mencionado. 

Os passivos financeiros sujeitos à indexação contratual ou legal são atualizados 

mensalmente conforme o índice aplicável. Ganhos e perdas decorrentes de 

variações monetárias são reconhecidos no resultado do exercício de acordo 

com o regime de competência. 

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresen-

tado no balanço patrimonial quando, e somente quando a Companhia tenha 

o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em 

uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente. 

3.8. provisões (passivos contingentes)

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumi-

da) resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores 

de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como 

provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a 

obrigação no final de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as 

incertezas relativos à obrigação (Nota 18).

Ajuste a valor presente

Os ativos e passivos monetários de curtos e longos prazos são ajustados pelo 

seu valor presente quando o efeito é considerado relevante em relação às de-

monstrações financeiras. 

3.9. imposto sobre a renda (irpJ) e contribuição Social  

sobre o lucro líquido (cSll)

O IRPJ e a CSLL são calculados com base na legislação vigente, considerando 

as adições e exclusões legais previstas. Se aplicável, nos termos do CPC 32, 

sobre as adições temporárias que se tornarão dedutíveis quando realizadas 

sobre o prejuízo fiscal/base negativa da CSLL, são constituídos créditos tri-

butários diferidos.

A realização do saldo dos tributos diferidos ativos é revisada no final de cada 

período de relatório e, quando não for mais provável que resultados tributáveis 

futuros sejam apurados, de forma a permitir a recuperação do ativo, ou parte 

dele, o saldo é ajustado ao valor que se espera que seja realizado.

O encargo com tributos (correntes e diferidos) é reconhecido no resultado, ex-

ceto quando corresponde a valores registrados em “Outros resultados abran-

gentes”, ou diretamente no patrimônio líquido; hipótese na qual os tributos 

também são reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” ou diretamen-

te no patrimônio liquido, respectivamente. (Nota 25).

3.10. benefícios a empregados — previdência privada

 A Companhia possui planos de benefícios a empregados, em síntese: planos 

de aposentadoria (normal, antecipada, por invalidez) e pensão por morte; as-

sistência médica e seguro de vida em grupo. 

Os compromissos atuariais com os planos de benefícios de pensão e aposen-

tadoria são provisionados com base em cálculo atuarial elaborado anualmente 

por atuário independente, de acordo com o método da unidade de crédito 

projetada, líquido dos ativos garantidores do plano, quando aplicável, sendo os 

custos correspondentes reconhecidos durante o período aquisitivo dos empre-

gados. Eventuais superávits com planos de benefícios a empregados também 

são contabilizados, reconhecidos até o montante provável de redução nas con-

tribuições futuras da patrocinadora para estes planos. O método da unidade 

de crédito projetada considera cada período de serviço como fato gerador de 

uma unidade adicional de benefício, que são acumuladas para o cômputo da 

obrigação final. Os ganhos e perdas atuariais gerados por ajustes e alterações 

nas premissas atuariais dos planos de benefícios de pensão e aposentadoria são 

reconhecidos diretamente na demonstração dos resultados abrangentes. 
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Em atendimento à Deliberação CVM nº 600, de 07/10/2011, que aprovou o 

Pronunciamento Técnico CPC 33, a Companhia reconheceu os efeitos da apli-

cação dessas práticas contábeis nas demonstrações financeiras, reconhecendo 

os efeitos nos resultados abrangentes (Nota 20).

3.11. reconhecimento da receita

As receitas de serviços (obras) e da revenda de mercadorias somente são re-

conhecidas quando: (i) os riscos e benefícios decorrentes da transação forem 

transferidos ao contratante; (ii) o seu valor puder ser estimado com segurança; 

e (iii) for provável que os benefícios econômicos decorrentes da transação flu-

am para a Companhia e suas controladas. As receitas financeiras são reconhe-

cidas pelo regime de competência. 

As receitas e os custos de um contrato de construção são reconhecidos com 

base no estágio de conclusão do contrato no final do período, mensurados 

com base na proporção dos custos incorridos em relação aos custos totais 

orçados do contrato. As variações nos custos com mão de obra, reclamações 

e pagamentos de incentivos estão incluídas até o ponto em que esses custos 

possam ser mensurados com confiabilidade e seu recebimento seja provável.

Quando o resultado de um contrato de construção não pode ser estimado com 

confiabilidade, sua receita é reconhecida até o montante dos custos incorridos 

cuja recuperação seja provável. Os custos de cada contrato são reconhecidos 

como despesas no período em que são incorridos. Na hipótese de os custos 

incorridos atuais, acrescidos dos lucros reconhecidos e diminuídos das perdas 

reconhecidas excedem os adiantamentos recebidos, a diferença é reconhecida 

como “valores a receber de clientes”. 

Se os adiantamentos recebidos, conforme o progresso da construção excedem 

os custos incorridos atuais acrescidos dos lucros reconhecidos e diminuídos das 

perdas reconhecidas, a diferença é reconhecida como um passivo. Os valores 

recebidos antes da realização do correspondente trabalho, a título de adianta-

mento, são registrados no balanço patrimonial como um passivo.

Os montantes faturados pelo trabalho executado, mas ainda não pagos pelo 

cliente, são registrados no balanço patrimonial como um ativo, na rubrica 

“Contas a receber de clientes e outras” (Nota 22).

3.12. lucro por ação

O lucro por ação está apresentado com base na média ponderada no número 

de ações existentes na data do balanço, em conformidade com as disposições 

requeridas pela Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações, alterada pelas 

Leis nºs 11.638/07 e 11.941/08. Não existem instrumentos financeiros ou patri-

moniais que possam potencialmente diluir o número de ações. 

3.13. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas 

na moeda do ambiente econômico no qual a Sociedade atua (moeda fun-

cional). Os ativos em moeda estrangeira são inicialmente registrados à taxa 

de câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. As variações 

cambiais são registradas na demonstração do resultado. Não existem passivos 

indexados à moeda estrangeira.

3.14. demonstração do valor Adicionado (dvA)

Essa demonstração tem por finalidade evidenciar os valores criados pela Com-

panhia (e controladas) e sua distribuição durante o exercício e é apresentada 

conforme requerido pela legislação societária brasileira, como informação su-

plementar às demonstrações financeiras. A DVA foi preparada com base em 

informações obtidas dos registros contábeis, que servem de base para a pre-

paração das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no 

CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado.

4. JulGAMEnToS, ESTiMATivAS E prEMiSSAS conTábEiS SiGnificATivAS

O processo de elaboração das demonstrações requer que a Administração 

efetue estimativa e adote premissas do seu melhor julgamento, baseadas 

na experiência e em outros fatores relevantes que afetam os montantes 

apresentados dos ativos e passivos, bem como os valores das receitas, cus-

tos e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 

poderá resultar em valores divergentes dos registrados nestas demonstra-

ções financeiras. 

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas periodicamente. Os efei-

tos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos 

no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este 

período; ou também em períodos posteriores se a revisão afetar tanto o perí-

odo presente como períodos futuros. 

Os principais julgamentos e estimativas efetuados pela Administração, na ela-

boração das demonstrações financeiras e que mais afetam os valores reconhe-

cidos nas demonstrações financeiras são as seguintes:

4.1. redução ao valor recuperável de ativos

No caso da existência de prova objetiva ou efeito combinado de eventos in-

ternos ou externos que afetem a realização de um ativo, a Companhia e suas 

controladas reconhecem as perdas estimadas (impairment) nas demonstra-

ções financeiras.

 

4.2. Avaliação dos instrumentos financeiros

Adiante, em notas específicas, são fornecidas informações sobre as principais 

premissas utilizadas na determinação do valor justo de instrumentos financei-

ros. A Administração acredita que as técnicas de avaliação selecionadas e as 

premissas utilizadas são adequadas para a determinação do valor justo dos 

instrumentos financeiros.

4.3. provisões

Os montantes contabilizados como provisão são a melhor estimativa dos valo-

res requeridos para liquidar a obrigação no final de cada período de relatório, 

considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação.

4.4. contingências ativas e passivas

Os registros dos ativos e passivos contingentes, quando aplicável, são realiza-

dos em conformidade com o CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos 

contingentes, e os julgamentos quanto aos valores de realização são suporta-

dos pelo laudo de especialistas e com base na opinião dos assessores jurídicos 

da Companhia e suas controladas.
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5. cAixA E EquivAlEnTES dE cAixA

Os saldos da rubrica “Caixa e bancos” são constituídos por Fundo Fixo de Cai-

xa e valores disponíveis em contas correntes bancárias no País.

As aplicações financeiras correspondem substancialmente a investimentos re-

munerados às taxas que variaram de 100,0% a 105,0% do Certificado de De-

pósito Interbancário (CDI). Possuem liquidez imediata e os valores de mercado 

não diferem dos consignados a seguir:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Caixa e contas correntes bancárias 47.008 22.033 48.371 22.572

Aplicações financeiras 25.692 71.723 40.753 71.723

Total 72.700 93.756 89.124 94.295

6. conTAS A rEcEbEr dE cliEnTES

O saldo de contas a receber de clientes é oriundo de operações de prestação 

de serviços de construção e de revenda de mercadorias:

 conTrolAdorA conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Clientes públicos 449.666 176.618 488.221 216.914

Clientes privados 7.997 6.976 7.997 6.976

Total 457.663 183.594 496.218 223.890

7. TíTuloS A rEcEbEr (curTo E lonGo prAzo)

Referem-se, principalmente, a títulos a receber de entidades governamentais. 

A Companhia adota todos os procedimentos cabíveis ao recebimento dos seus 

créditos, por meio de negociações e ajuizamento de ações judiciais, nas quais 

vem obtendo decisões favoráveis. Os consultores jurídicos avaliam que são re-

motas as possibilidades de perdas das ações judiciais movidas contra os deve-

dores. Os montantes apresentados estão registrados a valores históricos e são 

inferiores aos que vem sendo realizados:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Curto prazo 114.856 118.107 114.856 118.107

Longo prazo 131.377 42.276 131.377 42.276

Total 246.233 160.383 246.233 160.383

8. ESToquES

Os valores referem-se a estoque de materiais adquiridos para serem aplicados 

em obras (almoxarifado) e de mercadorias a serem revendidas também para os 

clientes de obras. Os valores estão assim discriminados:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Almoxarifado 23.246 14.313 23.282 14.518

Bens destinados à revenda 16.704 67.909 16.704 67.909

Total 39.950 82.222 39.986 82.427

9. pArTES rElAcionAdAS

As transações entre a Companhia e outras empresas referem-se a operações 

comerciais e de contas correntes. Os valores destas transações são os seguintes:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Coligadas 834 15.919 834 15.919

Consorcios 263 2.989 980 3.778

Total 1.097 18.908 1.814 19.697
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10. invESTiMEnToS

Os investimentos avaliados, conforme descrito na Nota 3.3, a movimentação  

dos mesmos e as informações financeiras sobre as investidas são discrimina- 

dos a seguir:

pATriMonio liquido pArTicipAÇÃo % invESTiMEnTo

Empresas 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Mendes Junior Uruguay S/A  4.546  4.190  100,00  100,00  4.546  4.190 

Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda.  111.612  134.722  28,57  28,57  31.888  38.490 

Participação em SCP  4.232  7.683 

 40.666  50.363 

11. iMobilizAdo

A discriminação e a movimentação das contas do ativo imobilizado  

são assim demonstradas:

conTrolAdorA

TErrEnoS EdificAÇõES
Máq. EquipS  

E vEículoS
ouTrAS ToTAl

Saldos em 31 de dezembro de 2010  119  1.098  25.433  5.005  31.655 

Aquisição —  331  3.584  4.599  8.514 

Depreciação —  (590)  (8.254)  (889)  (9.733)

Baixa —  (2)  (342)  (1.960)  (2.304)

Saldos em 31 de dezembro de 2011  119  837  20.421  6.755  28.132 

Aquisição  594  537  20.717  3.684  25.532 

Depreciação —  (296)  (8.151)  (777)  (9.224)

Baixa —  (182)  (6.315)  (1.987)  (8.484)

Saldos em 31 de dezembro de 2012  713  896  26.672  7.675  35.956 

Taxas anuais de depreciação - % — 4 20 10
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conSolidAdo

TErrEnoS EdificAÇõES
Máq. EquipS  

E vEículoS
ouTrAS ToTAl

Saldos em 31 de dezembro de 2010  119  1.098  25.480  5.005  31.702 

Aquisição  —  331  3.607  4.632  8.570 

Depreciação —  (590)  (8.301)  (889)  (9.780)

Baixa —  (2)  (342)  (1.960)  (2.304)

Saldos em 31 de dezembro de 2011  119  837  20.444  6.788  28.188 

Aquisição  594  537  20.806  3.694  25.631 

Depreciação —  (296)  (8.160)  (781)  (9.237)

Baixa —  (182)  (6.315)  (1.987)  (8.484)

Saldos em 31 de dezembro de 2012  713  896  26.775  7.714  36.098 

Taxas anuais de depreciação - % — 4 20 10

Não existem financiamentos atrelados à aquisição de ativo imobilizado nos  

exercícios de 2011 e 2012.

12. inTAnGívEl

A discriminação e a movimentação das contas do ativo intangível são assim  

demonstradas:

conTrolAdorA conSolidAdo

dirEiToS  

MinErárioS

ouTroS  

inTAnGívEiS
ToTAl

dirEiToS  

MinErárioS

ouTroS  

inTAnGívEiS
ToTAl

Saldos em 31 de dezembro de 2010  22.150  305  22.455  22.150  305  22.455 

Aquisição —  260  260 —  260  260 

Saldos em 31 de dezembro de 2011  22.150  565  22.715  22.150  565  22.715 

Custo total  22.150  565  22.715  22.150  565  22.715 

Valor contábil  22.150  565  22.715  22.150  565  22.715 

Saldos em 31 de dezembro de 2011  22.150  565  22.715  22.150  565  22.715 

Aquisição  —  2.155  2.155 —  2.155  2.155 

Saldos em 31 de dezembro de 2012  22.150  2.720  24.870  22.150  2.720  24.870 

Custo total  22.150  2.720  24.870  22.150  2.720  24.870 

valor contábil  22.150  2.720  24.870  22.150  2.720  24.870 
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13. EMpréSTiMoS E finAnciAMEnToS

Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por recebíveis, avais e no-

tas promissórias. Os encargos financeiros variaram de CDI + 0,165% ao mês a 

CDI + 1,0% ao mês. A parcela do longo prazo tem vencimento para julho de 

2014. Os montantes de curto e longo prazo são os seguintes:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Parcela a curto prazo 134.750 70.487 134.750 70.487

Parcela a longo prazo 55.289 17.357 55.289 17.357

Total 190.039 87.844 190.039 87.844

14. fornEcEdorES E SubEMprEiTEiroS

Os saldos de fornecedores e subempreiteiros, discriminados por espécie de 

fornecimentos são os seguintes:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Materiais e equipamentos 62.759 47.065 74.056 49.372

Serviços 54.889 27.501 54.889 27.501

Total 117.648 74.566 128.945 76.873

15. SAlárioS E EncArGoS SociAiS

As obrigações sociais e trabalhistas são compostas substancialmente por salá-

rios a pagar e provisões de encargos trabalhistas, calculados conforme a legis-

lação aplicável e estão assim demonstrados nas datas dos balanços:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Salários 9.049 8.074 9.245 8.145

Encargos sociais 13.418 16.282 13.709 16.425

Provisão Férias 27.666 25.594 28.266 25.820

Total 50.132 49.949 51.219 50.390

16. iMpoSToS E conTribuiÇõES – curTo prAzo

As obrigações tributárias referem-se a tributos correntes de ISSQN, COFINS, 

PIS, IRPJ, CSLL e parcelamentos:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Tributos correntes 44.385 9.691 47.202 11.874

Parcelamentos 6.396 5.630 6.396 5.630

Total 50.781 15.321 53.598 17.504

17. iMpoSToS E conTribuiÇõES – lonGo prAzo

A Lei nº 11.941/09 proporcionou aos contribuintes um novo parcelamento de 

débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, inclusive 

previdenciários, e débitos com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN, incluindo o saldo remanescente dos débitos consolidados no Refis (Lei 

nº 9.964/00), no parcelamento Especial – PAES (Lei nº 10.684/03) e no Parce-

lamento Excepcional – PAEX (Medida Provisória nº 303/06), além dos parcela-

mentos convencionais previstos no artigo 38 da Lei nº 8.212/91 e no artigo 10 

da Lei nº 10.522/02.

A Companhia optou pela inclusão dos débitos, antes incluídos no PAEX, parce-

lamento convencional, além de outros, no parcelamento da Lei nº 11.941/09. O 

débito é discriminado a seguir:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

  2012 2011 2012 2011

Parcelamento Lei nº 11.941/09 29.313 17.182 29.313 17.182

Provisão IRPJ/CSLL diferida 18.968 9.013 18.968 9.013

Outros parcelamentos 53 242 53 242

Total 48.334 26.437 48.334 26.437

18. pASSivoS conTinGEnTES

A Companhia é parte em ações judiciais e em processos administrativos, de-

correntes do curso normal de suas operações. A Administração, respaldada em 

pareceres de seus advogados, bem como em experiência anterior em relação 

às quantias reivindicadas, constituiu provisão para as seguintes contingências, 

julgadas suficientes para cobrir eventuais desembolsos futuros de caixa, nos 

termos do CPC 25:
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 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Trabalhistas 4.229 2.176 4.229 2.176

Cíveis — 2.272 — 2.272

Tributárias — 995 — 995

Total 4.229 5.443 4.229 5.443

Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia apresentava as seguintes movi-

mentações de passivos contingentes:

ToTAl

Saldo em 31 de dezembro de 2010 9.320

Constituição/(rervesão) de provisões  (3.877)

Saldo em 31 de dezembro de 2011  5.443 

Constituição/(rervesão) de provisões  (1.214)

Saldo em 31 de dezembro de 2012  4.229 

A Companhia é parte em outras ações judiciais e administrativas para as quais 

a expectativa de perda é possível. Neste contexto, a Administração, lastre-

ada na avaliação de seus consultores jurídicos, não constituiu provisão para 

eventuais perdas. Baseada nestas avaliações, a Companhia considera ter sólido 

embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados para a sua 

defesa. A necessidade da constituição de provisão é analisada periodicamente.

Os processos judiciais em andamento nas instâncias administrativas e judi-

ciais, com expectativa de perda possível, estão assim demonstrados nas da-

tas dos balanços:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Trabalhistas  11.403  5.396  11.403  5.396 

Cíveis  42.738  40.431  42.738  40.431 

Tributárias  1.807 —  1.807 —

Total 55.948 45.827 55.948 45.827

19. pATriMônio líquido

19.1. capital social

O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 235.000, representado por 

205.058.000 ações ordinárias nominativas, 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 

constituída Reserva Especial para Dividendos não Distribuídos, no valor de R$ 

10.348, nos termos do artigo 202, parágrafos 4º e 5º da Lei nº 6.404/76.

20. prEvidênciA coMplEMEnTAr

Os valores dos passivos atuariais, nos padrões da Deliberação CVM 600 e do 

CPC 33, relativos aos benefícios concedidos aos empregados estão reconheci-

dos nas demonstrações financeiras da Companhia:

2012 2011

Obrigações de longo prazo 6.540 5.361

Total 6.540 5.361

A Companhia é patrocinadora da Mendesprev – Sociedade Previdenciária, en-

tidade fechada de previdência 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 Bene-

fícios e o Plano Misto de Benefícios. O Plano CD de Benefícios é estruturado 

na modalidade de Contribuição Definida, em que o valor dos benefícios são 

ajustados ao saldo de conta mantido em favor do participante, inclusive na 

fase de percepção dos benefícios considerando o resultado líquido de sua 

aplicação, os valores portados e os benefícios pagos e o Plano Misto de Be-

nefícios que trata-se 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 

modalidade de Contribuição Definida. Em 31 de dezembro de 2012, a Men-

desprev possuía no plano CD de Benefícios 288 participantes ativos, e não 

existia participantes 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;
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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 

saldo de conta do participante ativo. 

As despesas administrativas são custeadas pela patrocinadora, pelos partici-

pantes autopatrocinados, optantes pelo benefício proporcional diferido e as-

sistido, na forma estabelecida pelo atuário. 

20.1.2. benefícios 

Os benefícios assegurados pelo Plano CD de benefícios são os seguintes: 

c) Aposentadoria; 

d) Aposentadoria por invalidez; 

e) Pensão por morte; 

f) Benefício proporcional diferido; 

g) 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 recalcu-

lados, 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 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 2012, não sendo 

necessário o cálculo das obrigações atuariais. 

20.2. plano misto de benefícios 

Em 31 de dezembro de 2012, a Mendesprev possuía no Plano Misto de Be-

nefícios 196 participantes ativos, 62 participantes diferidos, 51 participantes 

aposentados (em 31 de dezembro de 2011, 194 participantes ativos, 66 parti-

cipantes diferidos, 48 participantes aposentados). 

O Plano Misto de Benefícios trata-se de um plano misto composto de duas 

partes: 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 obri-

gatório 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 contri-

buição efetuada pelo participante; 

c) Receitas de aplicações do patrimônio; 

d) Dotações, doações, subvenções, legados, rendas e outros pagamentos de 

qualquer natureza. 

As despesas administrativas serão custeadas por recursos oriundos dos partici-

pantes e da patrocinadora. 

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 

antecipada começará quando o participante preencher as seguintes condi-

ções: idade mínima de 55 anos e mínimo de 5 anos de participação no Plano; 

c) Aposentadoria por invalidez: para a aposentadoria por invalidez, o par-

ticipante 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: 

• 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 núme-

ro de dependentes, acrescido da transformação do saldo de conta de acordo 

com as normas atuariais;

• Morte de participante assistido: aplicação de percentual definido do regula-

mento 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 reajus-

tados anualmente no mês da data base da patrocinadora, de acordo com a 

variação do INPC. Os dados cadastrais possuem data-base em 31/12/2012. A 

seguir, o resumo dos dados da Sociedade:

pArTicipAnTES ATivoS

Frequência de participantes 196

Idade média (em anos) 52

Folha de salários de participação mensal 1.774

Salário de participação médio 9

pArTicipAnTES difEridoS

Frequência de participantes 62

Idade média (em anos) 47

Folha de salários de participação mensal 98

Salário de participação médio 2
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pArTicipAnTES ApoSEnTAdoS

Frequência de participantes 51

Idade média (em anos) 64

Folha de salários de participação mensal 339

Salário de participação médio 7

conciliAÇÃo doS (ATivoS) E pASSivoS rEconhEcidoS 2012 2011

Obrigações atuariais 124.674 91.260

Valor justo dos ativos do plano (89.551) (75.193)

Valor presente das obrigações a descoberto 35.123 16.067

Perda ou (ganhos) atuariais (28.583) (10.706)

Passivo (ativo) atuarial líquido total reconhecido 6.540 5.361

Passivo (ativo) atuarial provisionado no Balanço (5.361) (3.562)

Passivo (ativo) 1.179 1.799

A Companhia reconheceu em 2012 uma obrigação atuarial no montante de 

R$ 1.179 como forma de garantir o pagamento dos compromissos do plano na 

sua totalidade, dentro das regras da Deliberação CVM 600. Para o exercício de 

2011, conforme parecer atuarial houve um passivo no montante de R$ 1.799. 

A movimentação do valor justo do plano de benefícios nos períodos apresen-

tados é o seguinte:

EvoluÇÃo do vAlor JuSTo doS ATivoS

Valor justo dos ativos ao início do ano 75.193

Benefícios pagos durante o exercício (4.336)

Contribuições de participante vertidas durante o exercício 953

Contribuições do empregador vertidas durante o exercício 1.857

Rendimento efetivo dos ativos no ano 15.884

valor justo dos ativos ao final do ano 89.551

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 91.260

Custo do serviço corrente bruto (com juros) 2.051

Juros sobre obrigação atuarial 9.609

Benefícios pagos no ano (4.336)

(Ganhos)/perdas Atuariais 26.091

valor das obrigações atuariais avaliadas ao final do ano 124.674

Para o ano de 2012, os valores a serem pagos foram projetados em decorrência 

das variações atuariais e deverão ser os seguintes:

dESpESA A rEconhEcEr nA dEMonSTrAÇÃo dE rESulTAdoS 2012 2011

Custo do serviço corrente (com juros) 2.052 1.699

Contribuições esperadas de participante (953) (915)

Custo de juros sobre as obrigações atuariais 9.609 8.236

Rendimento esperado dos ativos (8.461) (6.266)

Amortização referente ao custo de serviço passado 789 789

Despesa a ser reconhecida pelo empregador no exercício 3.036 3.543

Contribuições do empregador referente a custeio de plano (1.857) (1.744)

Total da despesa (receita) adicional a reconhecer 1.179 1.799

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 método da Unidade de Crédito Projetada para calcular todas as 

obrigações atuariais:
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EconôMicAS E finAncEirAS 2012 2011

Taxa de desconto atuarial – real 4,00% a.a. 5,50% a.a.

Taxa de desconto atuarial – nominal 9,20% a.a. 10,78% a.a.

Taxa de retorno esperado dos ativos – real 4,00% a.a. 6,00% a.a.

Taxa de retorno esperado dos ativos – nominal 9,20% a.a. 11,30% a.a.

Taxa de crescimento salarial – nominal 5,53% a.a. 5,53% a.a.

Taxa de crescimento dos benefícios – nominal 5,00% a.a. 5,00% a.a.

Inflação projetada 5,00% a.a. 5,00% a.a.

Fator de capacidade 97,00% a.a. 97,00% a.a.

20.4. política contábil para o reconhecimento  

dos ganhos/perdas atuariais 

Os estudos atuariais projetam a movimentação de diversas variáveis (premis-

sas) para os exercícios futuros. Essas projeções podem se concretizar ou não, 

fazendo com que, a cada reavaliação atuarial anual, sejam calculadas as dife-

renças entre os valores projetados e os que efetivamente ocorreram. A essas 

diferenças dá-se o nome de ganho (ou perda) atuarial.

21. SEGuroS

É política da Companhia manter cobertura de seguros para bens do imobiliza-

do, responsabilidade civil e risco de engenharia, em montante considerado sufi-

ciente para suprir qualquer perda que vier a sofrer frente aos riscos envolvidos.

22. rEcEiTA líquidA

A discriminação das principais rubricas é a seguinte:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Receita bruta de vendas e/ou serviços 1.334.555 1.348.543 1.397.776 1.358.362

Deduções das receitas brutas  (94.607)  (99.850)  (97.958)  (100.354)

Total 1.239.948 1.248.693 1.299.818 1.258.008

23. dESpESAS AdMiniSTrATivAS E GErAiS

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

Gastos com pessoal  (58.429)  (50.051)  (58.429)  (50.051)

Compras de materiais diversos  (854)  (1.027)  (854)  (1.027)

Aluguel  (4.508)  (4.038)  (4.508)  (4.038)

Serviços de terceiros  (46.136)  (36.304)  (46.136)  (36.304)

Outras  (6.239)  (9.010)  (6.585)  (10.530)

Total  (116.166)  (100.430)  (116.512)  (101.950)

24. rESulTAdo finAncEiro

A descriminação das receitas (despesas) financeiras líquidas é a seguinte:

 conTrolAdorA  conSolidAdo 

 2012 2011 2012 2011

receitas financeiras decorrentes de

Rendimento de aplicações financeiras  2.689  8.966  2.689  8.966 

Juros ativos  1.047  9.708  1.047  9.708 

Descontos obtidos  240  924  240  924 

Outras  155  219  258  222 

 4.131  19.817  4.234  19.820 

despesas financeiras decorrentes de

Juros passivos  (35.490)  (39.995)  (35.490)  (39.995)

Variações cambiais  (6)  (759)  (6)  (759)

IOF  (5.453)  (5.268)  (5.453)  (5.268)

Outras  (2.018)  (1.367)  (2.018)  (1.371)

 (42.967)  (47.389)  (42.967)  (47.393)

resultado financeiro líquido  (38.836)  (27.572)  (38.733)  (27.573)
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25. iMpoSTo SobrE A rEndA (irpJ) E conTribuiÇÃo SociAl SobrE o 

lucro líquido (cSll)

Os cálculos do IRPJ e da CSLL, estão sujeitos à revisão por parte das autori-

dades fiscais por exercícios e prazos variáveis em relação à respectiva data do 

pagamento ou entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 

Pessoa Jurídica (DIPJ).

A conciliação das provisões para o IRPJ e para a CSLL da Companhia, são de-

monstrados a seguir:

2012 2011

irpJ e cSll correntes

Lucro antes do IR e da CSLL  58.219  24.081 

Adições permanentes  8.201  9.922 

Adições temporárias  37.800  50.508 

Exclusões permanentes  (2.791)  (13.586)

Exclusões temporárias  (66.694)  (38.327)

Equivalência patrimonial  (23.166)  (6.071)

lucro real 11.569 26.527

Imposto de Renda 15%  (1.735)  (3.979)

Adicional IRPJ  (1.133)  (2.629)

Incentivos  173  380 

CSLL 9%  (1.041)  (2.387)

Total corrente  (3.736)  (8.615)

irpJ e cSll diferidos

Ativos

Lucro diferido entidades governamentais  (30.981)  12.181 

passivos não circulante

Passivo atuarial  (1.179)  (1.799)

Passivo contencioso  (1.614)  3.877 

base de calculo imposto diferido  (33.774)  14.259 

imposto diferido 34%  (11.483)  4.848 

26. GErEnciAMEnTo dE riScoS E inSTruMEnToS finAncEiroS

A Companhia e suas controladas participam de operações envolvendo ativos e 

passivos financeiros com o objetivo de gerir os recursos financeiros disponíveis 

gerados pelas operações.

Os riscos associados a estes instrumentos são gerenciados por meio de estra-

tégias conservadoras, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A avaliação 

destes ativos e passivos financeiros em relação aos valores de mercado, por 

meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação requerem con-

siderável julgamento e estimativas apresentadas podem divergir se utilizadas 

hipóteses e metodologias diferentes.

A Companhia e suas controladas não aplicam em derivativos complexos, ou 

em quaisquer outros ativos de riscos. Os valores de mercado dos ativos e passi-

vos financeiros não divergem dos valores contábeis dos mesmos, na extensão 

em que foram pactuados e encontram-se registrados por taxas e condições 

praticadas no mercado para operações de natureza risco e prazo similares. 

A Companhia e suas controladas estão expostas a diversos riscos financeiros 

inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de riscos 

de mercado que podem afetar o negócio da Companhia, destacam-se:

a) risco de liquidez – O risco de liquidez consiste na eventualidade da Com-

panhia e suas controladas não disporem de recursos suficientes para cumprir 

com seus compromissos em função de diferença dos prazos de liquidação de 

seus direitos e obrigações. 

O controle da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia e suas controladas é 

monitorado diariamente pela área financeira, de modo a garantir que a gera-

ção operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, 

sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, 

não gerando riscos de liquidez para a Companhia e de suas controladas.

b) riscos de crédito – O risco de crédito está associado à possibilidade do 

não recebimento de valores faturados aos seus clientes e é atenuado pelo 

fato de que a sua carteira é composta, na sua grande maioria, por clientes de 

grande porte e contratos de longo prazo com cláusulas de interrupção. Os va-

lores demonstrados como vencidos e relacionados a contratos de curto prazo 

possuem repactuação de prazo de pagamento. Não há nenhum histórico de 

perdas registradas em contas a receber desde a constituição da Companhia e 

de suas controladas.

c) riscos financeiros – É o risco de que o valor justo ou os fluxos de caixa 

futuros de determinados instrumentos financeiros oscilem devido às variações 

nas taxas de juros e índices de correção. A Companhia gerencia o risco de 

mercado com o objetivo de garantir que ela e suas controladas estejam ex-

postas somente a níveis considerados aceitáveis de riscos dentro do contexto 

de suas operações.
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