
De acordo com o Banco 

Central, a estimativa 

para o crescimento do 

Produto Interno Bruto 

(PIB) em 2018 é de 2,6%

A informação é do relatório 
de inflação do primeiro 
trimestre. Já o mercado 

espera um crescimento um pouco 
maior, de 2,89%. No ano passado, 
depois de dois anos consecutivos 
de queda, a economia brasileira 
saiu da recessão e registrou uma 
expansão de 1%. O mercado 
está se aquecendo e a melhora 
parece iminente. Porém, tanto 
para contribuir com o crescimento 
do país quanto para aproveitar 
os bons ventos para seu próprio 
negócio, os empresários precisam 
se planejar e executar bem as ações 
que os levarão ao crescimento.

O planejamento empresarial é 
muito importante para alcançar 
o crescimento e precisa ser feito 
periodicamente, porém é costume 
na maioria das empresas que 
haja um plano macro anual, que 
é muitas vezes engavetado no 
meio da execução, diminuindo 
as chances de obtenção dos 
resultados almejados. Para que 
isso não ocorra o empresário 
deve fazer trimestralmente seu 
planejamento e colocar em prática 
as estratégias deste plano.

Para ter base para preparar as 
ações e estimar o crescimento 
é importante manter relatórios 
dos quatro trimestres anteriores 
com informações relevantes para 
gestão tanto fi nanceira como de 
vendas e marketing. Medições 
de prospectos, conversão, ticket 
médio, número de transações 
(vendas repetidas) e margem são 
essenciais para que o empresário 
tenha sucesso em determinar 
quais estratégias irá implantar 
para o futuro. O segundo trimestre 
é uma época muito particular 
do movimento de mercado, 
e é preciso estar atento para 
aproveitá-la. Os planejamentos 
precisam ser focados em um 
aspecto crucial nessa época do 
ano: a prospecção.

A maioria das empresas tem 
sua sazonalidade em um período 
específi co. O mais comum é ter 
esse período no fi m do ano, seja 
para a alta ou para a baixa. Isso 
normalmente é seguido de uma 
época de morosidade no início do 
ano seguinte. Independentemente 
do tipo de sazonalidade, o segundo 
trimestre é igualmente importante 
em termos de prospecção de novos 
clientes. Muitos empresários 
podem achar que isso não se aplica 
no seu caso, mas é certamente 
aplicável para todos. 

Quem vende pouco no fi nal do 
ano precisa aumentar o volume 
de clientes potenciais, e quem 
vende muito precisa aumentar a 
qualidade (que também vem com 
o volume). Assim é preciso iniciar 
o relacionamento com os novos 
prospectos, nutrindo-os com 
informações novas e relevantes 

a respeito de sua empresa para 
que eles estejam prontos para 
decidir comprar de você na época 
de maior ou menor conversão. É 
por isso que esse período se torna 
chave para começar a investir 
pesado em prospecção. É uma 
hora importante para esse aspecto 
em qualquer negócio. Somente 
assim é possível extrair o máximo 
da época e alimentar a empresa o 
ano inteiro. 

Esse é o momento de rever 
e implementar estratégias de 
marketing, sejam elas diretas, 
digital, via PDV, etc. Assim 
como investir em vendedores. 
É preciso entender que uma vez 
que o marketing está funcionando, 
alguém qualifi cado para atender 
o prospecto precisa estar dentro 
da empresa para efetivar o bom 
relacionamento e a conversão. Só 
que essa contratação não deveria 
ocorrer apenas no momento do 
pico, pois é preciso treinar, avaliar 
e otimizar o processo de venda.

É hora então de preparar sua 
equipe para que ela possa atender 
plenamente aos novos negócios 
que surgirão, começar a se voltar 
a estratégias de abordagem e 
comunicação diferentes, que 
não foram usadas ou foram mal 
aproveitadas. Além disso, é uma 
época onde, costumeiramente, os 
clientes estão mais suscetíveis. 
Os meses passados permitiram 
“sentir” o mercado. É possível 
começar o trimestre com ideias de 
custo e possíveis focos de lucro, 
baseado no comportamento do 
cliente. Para melhorar, contamos, 
ainda, com datas comemorativas 
como Dia das Mães e Dia dos 
Namorados, que estão entre as 
melhores datas para o varejo.

A promoção que apenas diminui 
o preço nem sempre é a melhor 
para isso. Muitas vezes, táticas de 
fi delização funcionam melhor em 
datas como essas, onde a ideia é 
presentear alguém. Isso auxilia a 
criação de um relacionamento de 
longo prazo. Não se pode deixar 
para abordar o potencial cliente 
no seu momento mais crucial. A 
construção do relacionamento 
irá fomentar as vendas futuras. É 
preciso olhar para esses aspectos 
a fi m de aproveitar o quadro geral. 
Independente do ramo de atuação 
da empresa, ela vende, precisa 
de equipe de prospecção e se 
relacionar bem com seu cliente 
potencial.

Uma das chaves para grandes 
negócios é justamente adequar 
sua empresa com a ação certa para 
o momento certo. Isso potencializa 
sua estratégia de longo prazo 
e permite extrair maior lucro, 
reduzir custos e, acima de tudo, 
crescer como marca dentro 
da mente de seu prospecto, 
alimentando sua relação com ele.

Prospecção é a chave para 
um ano de lucro. Atente-se a ela 
desde agora.

(*) - É treinador de empresários, 
empresário e sócio fundador da 

ActionCOACH São Paulo (https://
acsaopaulo.com.br).

Segundo trimestre é o 
mais importante para 
prospectar clientes

Marcos Guglielmi (*)
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Ativo / Circulante               2017              2016
Disponível  804.272,44  941.014,32
Clientes a Receber  622.217,88  613.134,19
Estoque de Imóveis   18.673.606,62 18.673.606,62
Total do Ativo Circulante   20.100.096,94 20.227.755,13
Ativo não Circulante
Total do Ativo  20.100.096,94  20.227.755,13

Passivo / Circulante               2017               2016
Obrigações Sociais  3.600,00  3.169,40
Obrigações Tributárias      219.966,71      220.516,39
Total do Ativo Circulante  223.566,71  223.685,79
Patrimonio Líquido /Capital Social  11.100.000,00  11.100.000,00
Reservas    8.776.530,23   8.904.069,34
Total do Patrimônio Líquido  19.876.530,23 20.004.069,34
Total do Passivo  20.100.096,94  20.227.755,13Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Contas Total do Total do
Patrimôniais  Patrimônio Resultado Patrimônio
Capital Social Líquido em  2016   do Exercício Líquido em 2017
Capital Social  11.100.000,00  -  11.100.000,00
Total do Capital Social  11.100.000,00  -  11.100.000,00
Reservas
Reserva de Ágio  7.631.581,87  -  7.631.581,87
Reserva de Lucro  1.272.487,47  (127.539,11)  1.144.948,36
Total das Reservas
  de Capital  8.904.069,34  (127.539,11)  8.776.530,23
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Reserva de Lucro -  127.539,11  127.539,11
Distribuição de Lucros
  e Dividendos -  (6.400.000,00)  (6.400.000,00)
Lucro (Prejuízo)
  Acumulado -  6.272.460,89  6.272.460,89
Total do Patrimônio
  Líquido  20.004.069,34  (127.539,11)  19.876.530,23

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$) Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Das Atividades Operacionais              2017              2016
Recebimento de Clientes  7.384.861,35  6.950.541,36
Pagamento Fornecedor  (50.344,21)  (49.481,14)
Pagamento Pro Labore  (42.769,40)  (37.728,11)
Recolhimento do Governo  (1.050.378,76)    (912.874,33)
Disponibilidades Geradas pelas
 Atividades Operacionais    6.241.368,98   5.950.457,78
Das Atividades de Investimento
Rendimento de Aplicações Financeiras        21.889,14        76.133,55
Disponibilidades Geradas pelas
 Atividades de Investimento  21.889,14  76.133,55
Das Atividades de Financiamentos
Pagamento de Dividendos  (6.400.000,00) (6.300.000,00)
Disponibilidades Geradas pelas
 Atividades de Financiamento  (6.400.000,00)  (6.300.000,00)
Variação Líquida do Caixa  (136.741,88)  (273.408,67)
Disponibilidades - no início do período      941.014,32   1.214.422,99
Caixa Saldo Final  804.272,44  941.014,32
Variação Disponibilidades Início
  Final do Período  (136.741,88)  (273.408,67)

Makrei Empreendimentos S.A.Makrei Empreendimentos S.A.Makrei Empreendimentos S.A.Makrei Empreendimentos S.A.Makrei Empreendimentos S.A.
CNPJ: nº 07.000.319/0001-66
Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2017 e 2016 (R$)
Receita Operacional Bruta               2017              2016
Receita de Serviços   7.393.945,04   6.995.771,24
Total   7.393.945,04   6.995.771,24
Deduções da Receita Operacional Bruta
ISS PIS COFINS    (269.547,48)    (232.966,28)
Total    (269.547,48)    (232.966,28)
Receita Operacional Líquida    7.124.397,56   6.762.804,96
Lucro Operacional Bruto  7.124.397,56  6.762.804,96
Despesas Operacionais/Administrativas       (77.159,72)      (76.003,65)
Total      (77.159,72)      (76.003,65)
Receitas (Despesas) Financeiras/Receita  21.889,14  76.133,55
Despesas     (10.619,51)      (11.494,29)
Total        11.269,63        64.639,26
Resultado Operacional   7.058.507,47   6.751.440,57
Lucro (Prejuízo) Antes do IRPJ e da CSLL  7.058.507,47  6.751.440,57
Imposto de Renda e Contribuição Social     (786.046,58)     (696.315,85)
Lucro (Prejuízo) do Exercício  6.272.460,89  6.055.124,72

Notas Expl icat ivas:  O balanço pat r imonia l  e  demonstrações
f inanceiras elaboradas de acordo com os princípios contábeis
aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404 de dezembro de
1976 e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor - CPF/MF: 129.362.368-78
Mario Adamo Esposito Filho - Técnico Contábil CRC - 1SP157955/O-4

Sustentare Saneamento S/A
CNPJ/MF nº 17.851.447/0001-77

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados

Ativo 2017 2016
Circulante 126.795.269 104.178.236
Disponível 10.403.534 2.719.177
Aplicação Financeira 15.000 15.000
Contas a Receber 51.364.602 55.416.049
Outras Contas a Receber 42.459.964 41.991.588
Impostos a Recuperar 21.962 230.073
Partes Relacionadas 21.250.884 2.625.063
Estoques 1.026.206 849.709
Despesas Antecipadas 253.117 331.577
Não Circulante 104.079.941 96.548.747
Realizável a longo prazo 42.524.401 42.471.776
Outras Contas a Receber 42.372.731 42.372.731
Depósitos para Garantia 151.670 99.045
Investimentos 49.256.261 50.034.148
Provisão para Perdas – (777.888)
Imobilizado 12.263.901 4.795.525
Intangível 35.378 25.186

Total do Ativo 230.875.210 200.726.983

Passivo 2017 2016
Circulante 49.321.202 56.655.880
Fornecedores 8.268.155 6.934.593
Financiamentos 4.467.192 375.584
Obrigações Fiscais e Sociais 12.944.438 15.886.067
Obrigações com pessoal 16.479.141 15.008.405
Parcelamento de Tributos 2.503.883 3.705.377
Outras Contas a Pagar 19.810 28.858
Provisões de despesas 2.077.324 3.198.224
Provisão Imposto de Renda/CSLL 2.561.259 11.518.772
Não Circulante 39.460.626 20.368.243
Exigível a longo prazo 39.460.626 20.368.243
Financiamentos 3.133.058 728.240
Obrigações Fiscais e Sociais – 3.032.953
Parcelamento de Tributos 21.189.595 10.380.004
Provisões para Contingências 15.137.973 6.227.046
Patrimônio Líquido 142.093.382 123.702.860
Capital social 123.702.860 101.034.808
Lucros (Prejuízos) acumulados 18.390.522 22.668.052
Total do Passivo 230.875.210 200.726.983

Receita Operacional Bruta 2017 2016
Receita de serviços prestados 260.143.830 224.916.254
Impostos incidentes sobre os serviços (35.169.483) (30.947.442)
Receita Operacional Líquida 224.974.347 193.968.812
Custo dos serviços prestados (184.956.283) (161.633.491)
Lucro Bruto 40.018.064 32.335.321
Despesas gerais e administrativas (13.505.000) (10.379.712)
Receitas (despesas) financeiras líquidas (2.382.501) (4.559.834)
Outras receitas (despesas) líquidas (3.178.782) (686.631)
Lucro Operacional 20.951.781 16.709.144
Provisão para IRPJ/CSLL (2.561.259) (3.025.872)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício 18.390.522 13.683.272

1. Contexto Operacional – A Companhia, constituída e organizada sob a 
forma de Sociedade Anônima, nos Termos da Lei 6.404/76, opera sob a 
denominação social de Sustentare Saneamento S/A., e tem sede social 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Engenheiro Antônio 
Jovino nº 220, 6º andar, conjunto 64 – CEP 05727-200, podendo criar, ins-
talar, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agencias, representações ou 
escritórios onde e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qual-
quer local do território nacional ou exterior. A Companhia foi constituída pela 
cisão parcial da sociedade “Sustentare Serviços Ambientais S.A., através de 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.01.2013. Posteriormente, 
em 18.12.2013, a Companhia realizou Assembleia Geral Extraordinária, em 
13.01.2014, para re-ratificar modificação no Protocolo de Cisão. A Compa-
nhia tem por objeto a execução de obras e serviços relativos aos sistemas 
de limpeza pública e privada, saneamento ambiental, inclusive construção 
pertinente a tais objetivos, no território nacional ou no exterior, tendo como 
compromisso precípuo a proteção, preservação e a melhoria constante do 
meio ambiente, para entidades públicas e privadas, sob regime de contrata-
ção, de permissão, de autorização ou de concessão. Ações da Administra-
ção no Exercício: Com o intuito de fortalecer sua governança corporativa, 
a Sustentare Saneamento está investindo no desenvolvimento do seu sis-
tema de Compliance. A Administração acredita que a partir deste conjunto 
de ações, que explicita boas práticas de transparência e integridade, estará 
contribuindo ativamente para a evolução da organização e da sociedade 
brasileira como um todo. 
2. Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis 
– As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2.1. Moeda Funcional e de Apre-
sentação: As demonstrações contábeis da sociedade estão sendo apre-
sentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação. 2.2. Caixa 
e equivalentes de Caixa: Incluem caixa, contas bancárias e aplicações 
financeiras com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor, 
demonstrado pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço, tendo como contrapartida o resultado do exercício. 2.3. Instrumen-
tos Financeiros: A administração classifica seus ativos financeiros sob as 
seguintes categorias: mensurados ao valor justo e empréstimos e recebí-
veis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos e suas classificações são definidas no reconhecimento ini-
cial. Mensurados ao valor justo por meio de resultado são os ativos financei-
ros mantidos para negociação ativa e frequente e encontram-se registrados 
no Ativo Circulante. Os ganhos ou perdas apuradas são apresentados na 
demonstração do Resultado na rubrica de Receitas Financeiras Líquidas, no 
período em que ocorrem, a menos que o instrumento tivesse sido contratado 
em conexão com outra operação. Empréstimos e recebíveis são os valores 
concedidos e os créditos financeiros não derivativos com pagamentos ou 
recebimentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. 
2.4. Imobilizado: O imobilizado é avaliado pelo custo histórico de aquisição, 
deduzido das respectivas depreciações e das provisões por perdas do valor 
recuperável. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que 
representam a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os valo-
res residuais e os métodos de depreciação são revisados ao final de cada 
exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 
prospectivamente. 2.5. Provisão para Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos Não Financeiros: A Administração revisa anualmente o valor con-
tábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indi-
car deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências 
identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é cons-
tituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao 
valor recuperável. 2.6. Outros Ativos e Passivos: Um ativo é reconhecido 
no balanço quando se trata de recurso controlado pela Sociedade decor-
rente de eventos passados e do qual se espera que resultem em benefí-
cios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. 2.7. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis 
Significativas: Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
da Sociedade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e 
adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despe-
sas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, 
na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a 
essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um 
ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos 
futuros. Estimativas e Premissas: Com base em premissas, a Sociedade 
faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contá-
beis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. 
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com pro-
babilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos 
e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir: 
a) Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas: A Sociedade 
reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recen-
tes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a ava-

Capital social Reserva de lucros Lucros (prejuízos) acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 101.034.808 9.984.780 – 111.019.588
Distribuição de Dividendos – (1.000.000) – (1.000.000)
Lucro (Prejuízo) líquido do período – – 13.683.272 13.683.272
Transferência para Reserva de Lucros – 13.683.272 (13.683.272) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 101.034.808 22.668.052 – 123.702.860
Aumento de Capital com Reservas de Lucros 22.668.052 (22.668.052) – –
Lucro (Prejuízo) líquido do período – – 18.390.522 18.390.522
Transferência para Reserva de Lucros – 18.390.522 (18.390.522) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 123.702.860 18.390.522 – 142.093.382

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro líquido do exercício 18.390.522 13.683.272
Ajustes ao Lucro Líquido
Baixas Líquidas do Ativo Imobilizado 306.979 –
Provisão para Contingências 8.910.927 200.000
Depreciações e Amortizações 2.433.017 740.071

30.041.445 14.623.343
Aplicações Financeiras – (9.000)
Contas a Receber 4.051.447 (3.879.682)
Outras Contas a Receber (468.376) (204.453)
Despesas Antecipadas 78.460 (35.956)
Estoques (176.497) (220.076)
Impostos a Recuperar 208.111 840.774
Depósitos em Garantia (52.625) (48.545)
Fornecedores 1.333.562 (4.351.641)
Obrigações Fiscais e Sociais (5.974.582) 3.202.841
Obrigações com Pessoal 1.470.736 1.475.978
Parcelamento de Tributos 9.608.097 2.707.844
Provisão para Despesas (1.120.900) 296.952
Outras Contas a Pagar (9.048) (78.715)
IRPJ e CSLL (8.957.513) 5.003.394

(9.128) 4.699.715
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades 
Operacionais 30.032.317 19.323.058

Atividades de Investimento
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível (10.218.564) (4.151.103)
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades 
de Investimentos (10.218.564) (4.151.103)

Atividades de Financiamento
Captação de Empréstimos 6.496.425 1.103.825
Diminuição (Aumento) de Empréstimos a 
partes Relacionadas (18.625.821) (16.667.051)

Distribuição de Dividendos – (1.000.000)
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades 
de Financiamento (12.129.396) (16.563.226)

Aumento (Redução) no Caixa e 
Equivalentes de Caixa 7.684.357 (1.391.271)

No inicio do exercício 2.719.177 4.110.448
No final do exercício 10.403.534 2.719.177
Variação 7.684.357 (1.391.271)

Demonstração do Fluxo de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Referentes
liação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identifi-
cadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financei-
ras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A 
Sociedade revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimestralmente. 
2.8. Tributação: A Sociedade é tributada pelo IRPJ e CSLL, apurando-os 
de acordo com as determinações legais de apuração pelo Lucro Real. O 
Programa de Integração Social e a Cofins são apurados de acordo com 
a metodologia de não-cumulatividade de acordo com a legislação vigente. 
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
o caixa, os depósitos bancários, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão compostos das seguintes contas:

2017 2016
Fundo Fixo 8.500 3.215
Bancos Conta Movimento – Sede 9.909.745 2.715.962
Bancos Conta Movimento- Filiais 485.289 –
Total de Equivalentes de Caixa 10.403.534 2.719.177
4. Contas a Receber 2017 2016
Duplicatas a Receber 65.547.043 65.996.854
Provisão Para Devedores Duvidosos (14.182.441) (10.580.805)
Total de Valores Realizáveis 51.364.602 55.416.049
A administração da Sociedade considera o montante de R$ 14.182.441 
suficiente, para fazer face às possíveis perdas no recebimento de créditos.
5. Outras Contas a Receber

Curto Prazo Longo Prazo
2017 2016 2017 2016

Clientes Performados (a) 41.494.572 41.494.572 42.372.731 42.372.731
Adiantamentos Diversos 631.944 497.016 – –
Outras Contas a Receber 333.448 – – –
Total de Outras contas 
a receber 42.459.964 41.991.588 42.372.731 42.372.731

(a) A sociedade possuía crédito com a sociedade Sustentare Serviços 
Ambientais S.A. que foram objeto de liquidação parcial na data de 31 de 
maio de 2016, recebendo direitos de créditos decorrentes de prestação de 
serviços com clientes públicos; formalizados através de instrumento particu-
lar de ativos sem torna. De acordo com a opinião dos assessores jurídicos 
da sociedade, tais créditos podem ser considerados de realização prati-
camente certa, e, consequentemente foram registrados, de acordo com a 
expectativa de sua realização, no ativo circulante e não circulante.

6. Impostos a Recuperar 2017 2016
Cofins a Recuperar 14.579 –
Outros Impostos a Recuperar 7.383 230.073
Total de Impostos a Recuperar 21.962 230.073
7. Partes Relacionadas 2017 2016
Ativo Circulante
Sustentare Serviços Ambientais S/A 20.770.095 2.625.063
Modernna Ambiental S/A 480.789 –

21.250.884 2.625.063
Representam operações de empréstimos efetuados a empresas relaciona-
das, devidamente lastreadas por contratos de mútuo. Estão demonstrados 
pelos valores concedidos, acrescidos dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias incorridas até a data do balanço, cujas taxas corres-
pondem às usuais de mercado. Conforme mencionado nas notas explicati-
vas nº 5, parte relevante dos créditos existentes junto à Sustentare Serviços 
Ambientais foi objeto de permuta de ativos na data de 31 de maio de 2016, 
mediante o recebimento de direitos creditórios e participações no capital 
da sociedade Modernna Ambiental S A.. 8. Investimentos – A investida 
Modernna Ambiental S.A. encontra-se em fase pré-operacional até a data do 
encerramento das demonstrações financeiras e, portanto, ainda não apre-
sentou resultados para serem consolidados.

Aos Acionistas e administradores Sustentare Saneamento S/A. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Sustentare Sanea-
mento S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Sustentare Saneamento S.A., 
em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações, as muta-
ções do patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase 
– valor de realização das contas a receber: Chamamos a atenção que 
no exercício de 2017 a Sociedade manteve registrados créditos provenien-
tes de prestação de serviços realizados em exercícios anteriores, no valor 
total de R$ 83.867 mil, recebidos como forma de liquidação de saldo de 
empréstimos de mútuo efetuados à empresas relacionadas, que, de acordo 
com seus assessores jurídicos, tem alto grau de realização. Nossa opinião 
não contém ressalva relacionada a esse assunto. Ênfase – Provisão para 
créditos de liquidação duvidosa: Chamamos a atenção para o fato que 
as contas a receber de clientes e os créditos mencionados no parágrafo 
de ênfase acima, são, em sua maioria, compostos por valores vencidos e 
não recebidos em suas respectivas datas de vencimento. A administração 
optou por constituir provisão para perdas no recebimento desses créditos no 
valor de R$ 14.182 mil, por entender que o referido montante seja suficiente 
para refletir as possíveis perdas futuras. Ênfase – Partes Relacionadas: A 
Sociedade mantém registrados no Ativo Circulante, os valores dos créditos 
provenientes de operações de mútuo com empresas coligadas, de acordo 
com a expectativa de realização dentro do próximo exercício. Nossa opinião 
não está modificada por esse assunto. Responsabilidade da Administra-
ção e da Governança sobre as demonstrações contábeis: A Administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 

demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Com-
panhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Con-

cluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Com-
panhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis 
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunica-
mos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações con-
tábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de 
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública 
do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinar-
mos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público.  São Paulo, 10 de abril de 2018.

Sergio de Andrade Behrend – Sócio Diretor – CRC 1SP 197.708/O-8
Tríade Auditores Independentes – CRC 2SP 015.090/O-5

Adilson Alves Martins – Diretor Presidente
Marcel Gelfi – Diretor

Diretoria

Marlene Maria Teixeira – CRC 1SP 199.702/O-3
Contador

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

9. Imobilizado Custo Corrigido Depreciação Acumulada Imobilizado Líquido
2017 2016 2017 2016 2017 2016

Máquinas e Eqtos Pesados 8.621.527 3.816.621 (3.580.797) (2.650.924) 5.040.730 1.165.697
Equipamentos de Apoio 1.623.887 1.623.887 (1.520.033) (1.518.467) 103.854 105.420
Veículos em Geral 14.146.995 9.638.873 (8.014.164) (6.756.596) 6.132.831 2.882.277
Carrocerias 4.612.671 4.612.671 (4.571.765) (4.557.551) 40.906 55.120
Móveis e Utensílios 499.375 490.107 (292.867) (289.120) 206.508 200.987
Computadores e Periféricos 584.920 451.224 (296.910) (218.521) 288.010 232.703
Imobiliz. em Andamento 169.968 107.274 – – 169.968 107.274
Outros 375.146 107.399 (94.052) (61.352) 281.094 46.047
Imobilizado 30.634.489 20.848.056 (18.370.588) (16.052.531) 12.263.901 4.795.525

O imobilizado contempla as readequações de valores (custo atribuído), 
incorporados em seu patrimônio, baseados em laudos de avaliação, con-
forme previa os procedimentos inerentes às determinações expressadas na 
Lei 11.638/07, do Conselho Federal de Contabilidade e do Comitê de Pro-
nunciamento Contábil – ICPC 10 referente ao Ativo Imobilizado. 
10. Fornecedores – Representa os saldos a pagar na data de encerra-
mento das demonstrações financeiras aos fornecedores de serviços e mate-
riais aplicados na consecução das atividades operacionais da Sociedade. 
11. Obrigações Fiscais e Sociais – As obrigações fiscais e tributárias estão 
atualizadas pelas taxas de juros oficiais e estão classificadas de acordo com 
a expectativa da administração em liquidá-las.

2017 2016
PIS a Recolher 1.176.764 1.747.628
Cofins a Recolher 5.306.280 5.485.654
ISS a Recolher 2.922.205 2.829.755
IRRF a Recolher 366.475 720.631
INSS a Recolher 733.329 2.662.201
FGTS Recolher 741.489 817.551
Outros Impostos a Recolher 1.310.776 1.271.695
Outros Encargos Sociais a Recolher 387.120 350.952
Total das Obrigações Fiscais e Sociais 12.944.438 15.886.067
12. Parcelamentos Curto Prazo Longo Prazo

2017 2016 2017 2016
FGTS 98.171 183.563 1.080.717 568.201
PERT – Receita Federal 2.000.947 – 17.174.795 –
PERT – Previdenciário 404.765 – 2.934.083 –
INSS – Simplificado – 232.639 – 1.248.517
INSS – Ordinário – 906.748 – 2.266.872

Curto Prazo Longo Prazo
2017 2016 2017 2016

Cofins – 1.981.115 – 5.235.803
PIS – 401.312 – 1.060.611
Total de Parcelamentos 2.503.883 3.705.377 21.189.595 10.380.004
Nesse exercício a sociedade optou pela adesão ao Programa Especial de 
Regularização Tributária – PERT, desistindo de parcelamentos anteriores e 
incluindo tributos e contribuições em atraso permitidos pela regulamentação 
do referido programa de parcelamento.
13. Provisão para Contingências – A Sociedade apura e apropria as con-
tingências existentes na data de seu balanço consideradas juridicamente 
como “prováveis”, para fazer face às perdas estimadas por seus advoga-
dos. As contingências passivas, cujos assessores jurídicos da sociedade 
entendem ser de risco provável montam em:

2017 2016
Contingências Tributárias 14.937.973 6.027.046
Contingências Cíveis 200.000 200.000
Total de Provisão para Contingências 15.137.973 6.227.046
14. Capital – O Capital Social integralizado é composto por 123.702.860 
ações ordinárias, nominativas emitidas pelo valor de R$1,00 por ação. Em 
15 de dezembro de 2017 os sócios deliberaram sobre o aumento de capital 
social no valor de R$ 22.668.052 com aproveitamento de reservas de lucros 
acumulados até o exercício de 2016. 

Green Stone Participações e Investimentos S.A.
CNPJ: 18.035.988/0001-90

Demonstrações Financeiras Apurado no Período de 01/01 a 31/12/2017 e 2016
Balanço Patrimonial 2017 2016

Ativo/Ativo Circulante 985.106,71 2.416.736,88
 Caixa e Equivalentes de Caixa
  Caixa Administrativo 200,85 200,85
  Bancos Conta Movimento 11.826,94 15.347,71
  Soma 12.027,79 15.548,56
 Outros Créditos: Valores a Receber Diversos 541.218,48 244.504,11
  Lucros/Dividendos a Receber 371.787,80 2.136.405,85
  Soma 913.006,28 2.380.909,96
 Cauções e Retenções
  Cauções e Retenções Contratuais 21.895,00 –
 Despesas do Exercício Seguinte
  Prêmios de Seguro 18.467,79 18.946,70
  Despesas Diversas 19.709,85 1.331,66
  Soma 38.177,64 20.278,36
Ativo não Circulante 1.817.049,80 7.105,00

Investimentos: Participações em Empresas 2017 2016
  Participações em Empresas 1.807.629,80 1.735,00
 Intangível: Marcas e Patentes 9.420,00 5.370,00
Total do Ativo 2.802.156,51 2.423.841,88
Passivo/Passivo Circulante 135.330,17 1.118.130,60
 Fornecedores Diversos 3.323,85 27.862,73
 Contas a Pagar 130.117,68 1.088.306,35
 Obrigações com Pessoal e Encargos 1.452,35 1.636,80
 Obrigações Tributárias 436,29 324,72
 Soma 135.330,17 1.118.130,60
Patrimônio Líquido 2.666.826,34 1.305.711,28
 Capital Social 473.400,00 473.400,00
 Reservas de Lucros: Reserva Legal 115.140,49 43.690,88
 Lucros/Prejuízos Acumulados
  Lucros Acumulados 2.078.285,85 788.620,40
  Soma 2.078.285,85 788.620,40
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.802.156,51 2.423.841,88

Demonstração do Resultado 2017 2016
Receitas/Despesas Operacionais
 Despesas com Pessoal (116.186,70) (93.989,88)
 Gerais e Administrativas (253.794,05) (119.571,06)
 Despesas Tributárias (1.368,70) (1.153,95)
 (+) Resultado Positivo 
  Equivalência Patrimonial 1.803.970,80 1.091.994,52
 Soma 1.432.621,35 877.279,63
Resultado antes das 
 Receitas e Despesas Financeiras 1.432.621,35 877.279,63
Resultado Financeiro: (–) Despesas Financeiras (3.629,16) (3.462,01)
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro 1.428.992,19 873.817,62
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 1.428.992,19 873.817,62
Lucro/(Prejuízo) por Quota de Capital 3,02 1,85

São Paulo, 31 de dezembro de 2017
Green Stone Participações e Investimentos S.A. - Denise Lima Seiler

Nobuioshi Tanaka - CT - CRC 1SP150348/O-5

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A.  (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, em segunda convocação, no dia 30 de abril de 2018, às
10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) fixação do
número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos membros
titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do Presidente e 
Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) instalação do Conselho Fiscal e fixação do número de membros 
titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho
Fiscal da Companhia; e em Assembleia Geral Extraordinária: (vi) fixação da remuneração global dos administradores
da Companhia para o exercício de 2018; (vii) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia 
para o exercício de 2018; e (viii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista única da Santo Antônio 
Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido 
de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens “i”, “ii”, “iii”, “iv”, “v”, “vi” e “vii” acima no âmbito de tal subsidiária
integral. Instruções  Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os
respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do
Estatuto Social, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas
de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 20/04/2018. Madeira Energia S.A. - Mesa.  
Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.
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