
Toda vez que sou 

apresentado, quer seja 

em alguma palestra, 

ou para um grupo de 

pessoas em reuniões 

sociais ou negociais, 

sou apresentado como 

“marketeiro”. Eu ainda 

não sei se devo me sentir 

lisonjeado ou ofendido 

por ser designado assim

Lisonjeado, pois a tarefa 
do marketing, antes de 
enganar incautos, é zelar 

pela imagem das empresas e 
seus produtos. Dentro desta 
preocupação está a melhoria 
contínua do mesmo, a melho-
ria constante do atendimento 
ao cliente e, claro, a melhor 
rentabilidade da empresa. 
Entretanto, parece que, nos 
últimos tempos, apenas a úl-
tima premissa é que tem sido 
praticada, pois o objetivo das 
empresas tem sido apenas 
ganhar. E muito. 

Até aí, nada de mais, se as 
expectativas dos clientes fos-
sem plenamente satisfeitas e a 
citação de John Kenneth Gal-
braith (“Toda empresa existe 
para satisfazer plenamente 
aos seus clientes. O lucro ou 
prejuízo que ela obtém nesta 
atividade, mostra o quão bem 
ou mal ela faz isso”) fosse 
levada a sério.

Ofendido, porque, hoje em 
dia, tudo o que aparente-
mente não presta é produto 
do marketing. Basta alguma 
pessoa não gostar de alguma 
coisa de sucesso para taxar 
definitivamente: “É puro 
marketing.” Desta forma, 
parece que para vender bons 
produtos não é preciso fazer 
força, aliás muito pelo con-
trário. Mas para empurrar 
porcarias para o consumidor 
é preciso muito marketing. 
Na realidade o marketing 
empurra os dois. Só que o 
bom produto/serviço traz 
boas lembranças e claro que 
os méritos são dele. Mas o 
mau produto/serviço traz 
péssimas lembranças e aí o 
marketing paga o pato.

De maneira geral, o marke-
ting está embutido em todos 
os produtos, quer de uma 
forma maciça ou “low profi le”, 
de uma forma profi ssional ou 
amadora, mas ele está lá. Quer 
ver. Nas eleições presidenciais 
de 2012, milhões de brasileiros 
foram às urnas para escolher 
o novo presidente e, claro, o 

marketing esteve presente, em 
alguns casos ajudando, em ou-
tros atrapalhando e em outros 
não podendo fazer nada.

Onde ajudou? No Lula. A 
nova embalagem light do 
“capo” do PT o tornou mais 
digestível. O abandono da 
esquerda extrema, para uma 
proposta mais negociadora e 
política, ampliou o espectro 
de aceitação e consumo do 
candidato. Onde atrapalhou? 
No Serra. A falta de posicio-
namento do candidato que 
nunca se defi niu como sendo 
do governo o fez ser a antítese 
de si mesmo, ou seja, como 
ele pode ser um candidato de 
mudanças se ele é sucessor 
do FHC. Faltou assumir isto e 
todos os riscos implícitos, mas 
poder contar com os votos dos 
35 % que defi nem o governo 
FHC como sendo bom ou 
ótimo. Já seria 35 % de votos 
na largada.

Onde não adiantou? No Ciro. 
E também no Garotinho. Não 
houve jeito, nem mídia e nem 
campanha que sustentasse 
produtos sem consistência. 
E este é um problema. Um 
sabonete, um refrigerante, um 
pacote de açúcar, enfi m, um 
produto de consumo, não fala 
e, portanto, não diz bobagens. 
Se um destes produtos citados 
não agradar, a gente recolhe, 
muda a formulação, muda a 
embalagem e lança de novo 
com grande chance de sucesso. 
Em outras palavras, a gente 
mata o passado do produto. 
Com um candidato não dá para 
fazer isto (Maluf).

De qualquer forma, fi ca pro-
vado que nem uma boa estra-
tégia de marketing consegue 
salvar um mau produto e que 
uma má estratégia quase tira 
o PSDB do segundo turno. Por 
isso pessoal, quando cruzarem 
com um “marketeiro”, como 
eu, repensem um pouco na 
nossa profi ssão. Acho que a 
gente devia ter até um adesivo 
de carros daqueles que dizem 
assim:

“Sem farmacêutico, não há 
remédio”.

“Sem advogado não se faz 
justiça”.

“Consulte sempre um as-
trólogo”.

O nosso podia ser assim: 
“Marketeiro. Não saia para o 
mercado sem ele”.

(*) - É formado em Engenharia 
Elétrica, Administração de Empresas 
e Marketing. Atualmente, é diretor da 

Inteligência de Marketing (sidney@
inteligenciamkt.com.br).

O marketing...
sempre o marketing

Sidney Coldibelli (*)
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De acordo com o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
cerca de 10 milhões de brasileiros vivem em terrenos 
de marinha. Ferraço foi o relator do projeto aprovado 

no ano passado, que deu origem à lei que trata dos terrenos 
de marinha.

O senador destaca que a lei simplifi ca os processos, reduz 
os encargos e torna mais transparente e mais justo o instituto 
dos terrenos de marinha. Ele lamenta, no entanto, que vetos 
do governo tenham impedido maior redução no valor pago 
pelos posseiros. Para se ter uma ideia do alcance da legislação 
sobre o tema, cerca de 240 municípios brasileiros têm terrenos 
de marinha. As populações de municípios com sede em ilhas 
costeiras e oceânicas, como Florianópolis, São Luís e Vitória, 
ainda têm de pagar taxas por isso.

Dois terços do território da capital do Espírito Santo, segundo 
Ferraço, são considerados terrenos de marinha, o que obriga 
mais de 70 mil de seus moradores a pagar não só impostos 
municipais, como também as taxas cobradas pelo governo fe-
deral. Para ele, isso é um absurdo e uma apropriação indébita. 
Os terrenos de marinha são terras da União no litoral, situados 
entre a linha imaginária da média das marés registrada no ano 
de 1831 e 33 metros para o interior do continente. É uma faixa 
costeira considerada estratégica pelo governo. Também são 
consideradas nessa condição as margens de rios e lagoas que 
sofrem infl uência das marés.

Apesar do nome, terrenos de marinha nada têm a ver com 
a força armada Marinha. São determinados por estudos técni-
cos, com base em plantas, mapas e documentos históricos. O 
conceito foi instituído ainda no tempo do Império, com a vinda 
de Dom João VI e da família real. As terras eram destinadas à 
instalação de fortifi cações de defesa contra invasões marítimas. 
A medida de 15 braças, equivalente a 33 metros, era considerada 
a largura sufi ciente para permitir o livre deslocamento de um 
pelotão militar na orla e assegurar o livre trânsito para qualquer 
incidente do serviço do rei e defesa do país.

Também era um espaço estratégico para o serviço de pesca, já 
que era uma faixa onde os pescadores puxavam as redes. Quem 
vive nos imóveis em terrenos de marinha é obrigado a pagar 
o laudêmio (uma taxa de 5% sobre o valor do imóvel quando 
comercializado) e o foro (taxa anual correspondente a 0,6% do 
valor da edifi cação). Há ainda a taxa de ocupação, de 2% ou 5%, 
cobrada de quem ainda não fi rmou um contrato de aforamento, 
uma espécie de arrendamento, com a União.

Segundo o governo, a União arrecadou R$ 700 milhões ao longo 
de 2014 com os terrenos de marinha, e 83% dos proprietários 
pagam R$ 500 uma vez por ano, valor que pode ser dividido. Ao 
longo dos anos, muitos imóveis particulares foram ocupando as 
áreas de marinha — o que daria ao governo o direito de cobrar 
pela ocupação. Há moradores, no entanto, questionando os 
cálculos, critérios e marcações do governo. A Associação SOS 
Terrenos de Marinha, de Pernambuco, elaborou um documento, 
disponível na internet, para questionar as metodologias aplicadas 
pela SPU na marcação dos terrenos e no cálculo dos valores.

A associação alega, por exemplo, que muitos terrenos consi-
derados de marinha pela medição feita em 1831 nem existem 
mais, pois foram invadidos pelo mar. Na visão da associação, a 
maioria dos terrenos considerados de marinha está hoje fora da 
faixa onde, legalmente, a cobrança poderia ser realizada. Outros 
moradores se organizaram para tentar acabar com esse tipo 
de classifi cação — e assim pagar menos taxas. O argumento é 
que a faixa, que seria destinada à segurança nacional, hoje não 

Quem vive nos imóveis em terrenos de marinha é obrigado 

a pagar o laudêmio (5% sobre o valor do imóvel quando 

comercializado) e o foro (taxa anual correspondente a 0,6%

do valor da edifi cação).

Cobranças sobre terrenos 
de marinha são contestadas
Quase 500 mil imóveis no país são classifi cados como terrenos de marinha. A informação é da Secretaria 
de Patrimônio da União (SPU), responsável pela demarcação desses terrenos. A SPU registra 270.929 
responsáveis únicos cadastrados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas

faz sentido, já que em um possível confronto internacional os 
ataques mais recorrentes seriam os aéreos.

A Lei 13.139/2015 trouxe uma série de regras que a União deve 
seguir sobre o parcelamento de terrenos de marinha. Segundo 
o governo, a lei visa desonerar o ocupante, diminuindo as taxas 
incidentes sobre esses terrenos, e estimular a formalização da 
ocupação. Agora, para demarcar uma nova área, o governo 
deverá realizar uma série de audiências públicas e informar 
a população atingida. Há ainda regras sobre multas, redução 
de taxas e perdão de dívidas relacionadas à utilização desses 
terrenos.

A lei ainda estabelece que a taxa de ocupação passa a ser devida 
somente a partir da inscrição do terreno e que as benfeitorias 
serão excluídas dos cálculos — medidas que são antigas deman-
das dos ocupantes dessas áreas. Outra norma sobre o assunto foi 
aprovada também no ano passado. A Lei 13.240/2015, com origem 
em medida provisória (MP 691/2015), autoriza e regulamenta 
a venda de parte dos imóveis da União, entre eles os terrenos 
de marinha. A lei estabelece desconto de 25% sobre o valor 
de mercado no prazo de um ano para imóveis à venda listados 
em portaria do Ministério do Planejamento. Os já ocupados de 
boa-fé passam para o domínio pleno do comprador.

No caso dos imóveis sob aforamento, pela impossibilidade da 
transferência de propriedade, a consolidação do domínio pleno 
se dará por meio do pagamento de 17% do valor do terreno a 
título de remição do aforamento, sobre o qual incidirá também 
o desconto. As pessoas carentes ou de baixa renda serão dis-
pensadas do pagamento pela remição. Os senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e Ricardo Ferraço apontaram avanços na 
legislação ao trazer mecanismo para que os moradores humildes 
de áreas de marinha não sejam sobretaxados.

De acordo com a assessoria de imprensa da SPU, as recentes 
alterações na lei benefi ciaram quase 56 mil usuários de bens 
da União. A SPU também destaca que houve diminuição nos 
percentuais das taxas. Na maioria dos casos (67,4%), ocorreu 
redução no valor cobrado em relação a 2015 ou o valor foi rea-
justado apenas com base na infl ação. A SPU ainda explica que 
as mudanças na lei trazem a possibilidade, indireta, de alienação 
plena do domínio desses imóveis — o que poderá benefi ciar as 
pessoas que tenham registrado em cartório a propriedade de 
imóveis localizados em terrenos de marinha, permitindo sua 
regularização.

Além das alterações de iniciativa do governo, a União tem 
procurado, segundo a SPU, alternativas legais para preservar 
os direitos dos particulares que residem ou exercem atividade 
econômica nessas áreas, por exemplo, com a concessão de 
títulos, muitas vezes gratuitamente, de acordo com o perfi l 
socioeconômico do cidadão e com as características de uso do 
imóvel.

No Senado, há várias iniciativas relacionadas aos terrenos de 
marinha. O projeto do senador licenciado José Serra (PSDB-SP), 
isenta da cobrança de certas taxas os imóveis arrendados da 
União em área urbana — o que inclui os terrenos de marinha. 
Outro projeto em tramitação, de iniciativa do senador licenciado 
Marcelo Crivella (PRB-RJ), tira o valor das benfeitorias do cálculo 
do laudêmio, o que pode diminuir o valor das taxas pagas pelos 
moradores desses terrenos. Outra proposta, de Ricardo Ferraço, 
deixa claro a exclusão das ilhas costeiras, sede de municípios, 
do rol de bens da União (Agência Senado).
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Divulgação

Engevix Engenharia S.A.… continuação
       2016   2015
Provisão para contingências(trabalhistas,
 fiscais e cíveis) (1.131) (15.452)
Outras despesas  (16.737)  (8.992)
     (58.335)  (122.297)
25. Resultado financeiro
Receitas financeiras   2016     2015
Juros recebidos e auferidos 3.078 857
Variações monetárias e cambiais ativas 1.037 440
Rendimento de aplicações financeiras 1.288 817
Descontos obtidos 150 249
Outras receitas financeiras     –     1
       5.553     2.364
Despesas financeiras
Juros financeiros (59.627) (60.457)
Fiança e seguro garantia (4.445) (757)
Multas contratuais – (777)
IOF – Impostos sobre operações financeiras – (732)
Variação monetária e cambiais passivas – (811)
Tarifas e serviços bancários (63) (104)
Outras despesas financeiras   (1.375)    (2.670)
    (65.510)    (66.308)
Resultado financeiro líquido (59.957)    (63.944)
A uniformidade no tratamento de riscos na Companhia é assegurada atra-
vés da Política de Seguros e da Política de Garantias (“Políticas”), que defi-
nem os conceitos básicos, diretrizes gerais e competências para a contrata-
ção e administração dos mesmos e para o relacionamento com o mercado 
segurador. Para o exercício findo em 30/06/2016 e 2015, as “Políticas” foram 
cumpridas em toda sua extensão, não havendo notícia de qualquer risco 
sob o amparo das “Políticas” que não tenham sido devidamente analisados 
e mitigados, ou de ocorrência de sinistro sem cobertura adequada.

26. Imposto de renda e contribuição social – Reconciliação da despesa 
de imposto de renda e da contribuição social corrente e diferido:
       2016   2015
Lucro (prejuízo) operacional antes dos impostos (216.885) 70.717
Provisões não dedutíveis (5.958) (115.997)
Demais despesas não dedutíveis 32.124 15.664
Resultado de equivalência patrimonial (1.990) (3.872)
Prejuízo real antes da compensação de 
 prejuízos fiscais (192.709)  (33.488)
Compensação de prejuízo fiscal e Base de 
 Cálculo negativa de CSLL – –
Prejuízo real depois da compensação de 
 prejuízos fiscais (192.709)  (33.488)
Alíquota nominal combinada do IRPJ e da CSLL – % 34% 34%
Impostos diferidos do exercício   117.114   (28.052)
27. Instrumentos financeiros – a. Análise de sensibilidade: Em atenção 
ao disposto no CPC 39 Instrumentos financeiros – Apresentação, a Compa-
nhia não está apresentando a análise de sensibilidade dos seus instrumen-
tos financeiros, por entender que os potenciais ajustes/efeitos que sofra em 
decorrência da exposição dos seus instrumentos financeiros indexados aos 
índices de Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP e Certificados de Depósi-
tos Interbancários – CDI, não sejam relevantes no contexto das operações 
da Companhia.
b. Instrumentos financeiros por categoria:
2016 Ativos ao Emprés- Passivo
     valor justo timos e ao custo
Ativos e passivos, confor- por meio do rece- amor-
 me o balanço patrimonial   resultado   bíveis   tizado   Total
Caixa e equivalentes de caixa 3.928 – – 3.928
Contas a receber de clientes – 445.679 – 445.679
Conta corrente entre empresas – 16.256 – 16.256
Outros ativos       –   75.964   –   75.964
        3.928   537.899   –   541.827
Fornecedores – – 55.941 55.941
Empréstimos e financiamentos – – 127.632 127.632
Conta corrente entre empresas – – 141.768 141.768
Outros passivos       –   –   7.268   7.268
          –   –   332.609   332.609

Ao Conselho de Administração, Administradores e Acionistas da
Engevix Engenharia S.A. Barueri-SP.
Examinamos as demonstrações financeiras da Engevix Engenharia S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30/06/2016 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as 
demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações finan-
ceiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabili-
dade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e exe-
cutada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve 
a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações finan-
ceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa ava-

Wilson Vieira – Presidente
André Luis Morais – Contador CRC 1SP 198.135/O-7

2015 Ativos ao Emprés- Passivo
     valor justo timos e ao custo
Ativos e passivos, confor- por meio do rece- amor-
 me o balanço patrimonial   resultado   bíveis   tizado   Total
Caixa e equivalentes de caixa 14.272 – – 14.272
Contas a receber de clientes – 513.418 – 513.418
Conta corrente entre empresas – 90.910 – 90.910
Outros ativos       –   16.204   –   16.204
        14.272   620.532   –   634.804
Fornecedores – – 46.574 46.574
Empréstimos e financiamentos – – 297.361 297.361
Adiantamento de clientes – – 3.151 3.151
Outros passivos       –   –   15.869   15.869
          –   –   362.955   362.955
c. Determinação do valor justo dos instrumentos financeiros: A Compa-
nhia divulga seus ativos e passivos financeiros a valor justo, com base nos 
pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, os quais se 
referem a conceitos de avaliação e requerimentos de divulgações sobre o 
valor justo. Especificamente quanto a essa divulgação, a Companhia aplica 
os requerimentos de hierarquização, que envolve os seguintes aspectos: 
• Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, 
ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso em 
transação sem favorecimento; • Hierarquização em 3 níveis para a mensura-
ção do valor justo, de acordo com inputs observáveis para a valorização de 
um ativo ou passivo na data de sua mensuração. A valorização em 3 níveis 
de hierarquia para a mensuração do valor justo é baseada nos inputs obser-
váveis e não observáveis. Inputs observáveis refletem dados de mercado 
obtidos de fontes independentes, enquanto inputs não observáveis refletem 
as premissas de mercado da Companhia. Esses dois tipos de inputs criam 
a hierarquia de valor justo apresentada a seguir: • Nível 1 – Preços cotados 
para instrumentos idênticos em mercados ativos; • Nível 2 – Preços cotados 
em mercados ativos para instrumentos similares, preços cotados para ins-
trumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de ava-
liação para os quais inputs são observáveis; e • Nível 3 – Instrumentos cujos 
inputs significantes não são observáveis. A composição abaixo demonstra 
ativos financeiros da companhia à classificação geral desses instrumentos 
em conformidade com a hierarquia de valorização.

Ativos Nível da hierarquia    2016    2015
Ativos financeiros: Ativo financeiro 
 mensurado pelo valor justo por meio do resultado 2 2 714
Os investimentos em ativos financeiros nas modalidades de fundo de inves-
timentos são classificados no Nível 2, pois a forma de valorização a valor 
justo ocorre através da cotação de preços de instrumentos financeiros 
semelhantes em mercados não ativos. 28. Benefícios a empregados – 
Plano de suplementação de aposentadoria – A Companhia não mantém 
planos de pensão, previdência privada ou qualquer outro plano de aposen-
tadoria ou de benefícios para os empregados e dirigentes pós sua saída. 
Adicionalmente, também não mantêm plano de benefícios a dirigentes e 
empregados na forma de planos de bônus ou de participação nos lucros, 
além daqueles exigidos por lei. 29. Operação “Lava Jato” – Em março de 
2014, a Companhia tomou conhecimento da denominada “Operação Lava 
Jato”. A Administração da Companhia, apoiada por especialistas externos 
por ela contratados, adotou diversas medidas objetivando esclarecer os 
fatos, identificar possíveis riscos e as consequências nas operações e nas 
demonstrações financeiras. A Administração e seus especialistas contra-
tados analisaram os registros contábeis e financeiros, e efetuaram inves-
tigações de natureza forense nos arquivos, documentos e transações da 
Companhia, com o objetivo de identificar eventuais indícios de desvios de 
conduta ou descumprimento das normas de Compliance, regidas pelo Pro-
grama Interno de Gestão da Ética e Integridade. Em decorrência destas 
investigações, pagamentos efetuados a prestadores de serviços avaliados 
como suspeitos foram desconsiderados das despesas dedutíveis. Em Ação 
Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal através da Justiça Fede-
ral do Estado do Paraná, a Companhia garantiu o juízo no montante de 
R$ 153.000, através do bloqueio de bens imóveis e ações da Companhia 
detidas pela holding Jackson Empreendimentos S.A.. A Companhia estima 
que já incorreu em prejuízo em contratos com a Petrobras, desde 2011 
até a presente data, no montante de R$ 700.000. As investigações conti-
nuam em andamento e, portanto, outros fatos poderão vir a ser conhecidos 

e serão avaliados pela Administração, se houver impacto na continuidade 
das operações e capacidade financeira. A Administração e seus consul-
tores jurídicos avaliam que o eventual desembolso, se houver, decorrente 
dos riscos quantificados será exigido no médio e longo prazos e poderão 
ser suportados pelo fluxo de caixa gerado pelas operações. A Companhia 
negocia com a Controladoria-Geral da União (CGU) um eventual acordo 
de leniência visando aperfeiçoar seus controles internos e garantir conti-
nuidade nas suas operações. Em julho de 2016 foi deflagrada a operação 
Pripyat, fatiamento da Lava Jato, referente a obra da Usina de Angra 3. 30. 
Eventos subsequentes – (i) Operação “Greenfield”: Em 26/09/2016, o 
Ministério Público Federal e a Polícia Federal apresentaram termo de ciên-
cia e compromisso firmado com os investigados Engevix Engenharia S.A. e 
José Antunes Sobrinho e requereram: a) suspensão até o dia 25.11.2016 
dos efeitos das decisões proferidas nas medidas cautelares proferidas nos 
processos nºs 37357-72.2016.4.01.3400 e 37374-11.2016.4.01.3400 em 
desfavor dos referidos investigados (sequestro/indisponibilidade/bloqueio 
de bens valores, bem como medidas diversas da prisão), revogando-se em 
definitivo, após a referida data, diante do cumprimento satisfatório e inte-
gral do compromisso firmado. Em tal acordo, a Engevix Engenharia S.A. se 
compromete a firmar compromisso de, até o dia 25/11/2016, garantir o juízo, 
por meio de garantia equivalente ao total de R$ 200.000. (ii) Venda de par-
ticipação acionária: Foi realizado em 15/09/2016 o Contrato de Promessa 
de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, em que os sócios Cris-
tiano Kok e Gerson de Melo Almada transferiram a totalidade de suas ações 
na empresa controladora Jackson Empreendimentos S.A. e em quaisquer 
outras empresas do Grupo Engevix e nos Fundos de Investimento em Par-
ticipação (FIP) CEVIX, FIC-FIP Jackson e FIP RG Estaleiros, ao acionista 
José Antunes Sobrinho. 

bloqueio de bens imóveis e ações da Companhia detidas pela holding Jack-
son Empreendimentos S.A., e os pagamentos efetuados a prestadores de 
serviços como suspeitos desta operação foram levantados e serão conside-
rados passíveis de tributação. A Companhia também é alvo de investigação 
na operação Pripyat, desdobramento da 16ª fase da Operação Lava Jato, 
a Radioatividade, deflagrada em julho de 2016 referente à obra da Usina 
de Angra 3. As investigações continuam em andamento e, portanto, outros 
fatos poderão vir a ser conhecidos. Nossa opinião não está ressalvada em 
função desse assunto.
Eventos subsequentes – Operação Greenfield: Conforme mencionado na 
nota explicativa nº 30 (i), em 05/09/2016, a força-tarefa da operação Green-
field (Polícia Federal, Ministério Público Federal, Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar e a Comissão de Valores Mobiliários) passou 
a investigar possíveis desvios aos fundos de pensão envolvendo Fundos 
de Investimentos em Participação (FIPs), uma vez que as aquisições de 
cotas dos FIPs eram precedidas de avaliações econômico-financeiras com 
o objetivo de superestimar o valor dos ativos das empresas e, consequente-
mente, aumentar a quantia que os fundos deveriam pagar às empresas para 
adquirir as suas participações indiretas. Dentre os fundos sob investigação 
está relacionado o FIP CEVIX.
Venda de participação acionária: Conforme mencionado na nota expli-
cativa nº 30 (ii), em 15/09/2016, foi celebrado o Contrato de Promessa de 
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças na qual os sócios Cristiano 
Kok e Gerson de Melo Almada transferiram a totalidade de suas ações que 
detinham na empresa controladora Jackson Empreendimentos S.A. e em 
quaisquer outras empresas do Grupo Engevix e nos Fundos de Investimento 
em Participação (FIP) CEVIX, FIC-FIP Jackson e FIP RG Estaleiros, englo-
bando todas as participações, direitos, obrigações, ativos, passivos, diretos 

ou indiretos, da Companhia ou suas empresas controladas e coligadas ou 
participações nos fundos de investimento supramencionados ao acionista 
José Antunes Sobrinho.
Encerramento da Sucursal Costa Rica: Em 22/07/2016, a Companhia 
decidiu pelo encerramento das atividades da sucursal na República da 
Costa Rica, conforme ata registrada na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo em 03/10/2016.
Outros assuntos – Auditoria de exercício anterior: As demonstrações 
financeiras do exercício social findo em 30/06/2015 foram por nós audita-
das e emitimos o relatório, datado de 06/10/2015, com ressalvas referentes 
aos seguintes assuntos: Reconhecimento de receitas: A administração da 
Companhia reconheceu os valores referentes a pleitos de projetos no mon-
tante de R$ 220.000. Entretanto, apesar da formalização quanto ao emba-
samento da natureza dos pleitos e das expectativas de sucesso, as partes 
contratantes ainda não haviam formalizadas as respectivas aprovações. 
Desta forma, o ativo, o resultado do exercício e o patrimônio líquido estavam 
apresentados a maior em R$ 220.000.
Compensação de saldos ativos e passivos: A Companhia apresentou, 
em 30/06/2015, de forma líquida os saldos relativos as suas operações de 
clientes com adiantamento de clientes, fornecedores com adiantamento a 
fornecedores, impostos a recolher com impostos a compensar, e operações 
entre empresas do grupo ativo com as de passivo. Como consequência, os 
valores do ativo e passivo relativo a essas contas estavam apresentados a 
menor no ativo e no passivo no montante de R$ 384.000. 
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liação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para 
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apro-
priados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria 
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Bases para opinião com ressalva – Realização de crédito tributário: 
Conforme demonstrado na nota explicativa nº 10, a Companhia registrou 
os créditos tributários relativos a prejuízo fiscal e base negativa de imposto 
de renda e contribuição social, cuja realização depende do sucesso da im-
plementação do plano de negócios da Companhia. No entanto, em função 
de prejuízos operacionais apresentados nos últimos anos e pela não apre-
sentação de evidências quanto a expectativa de auferir lucros fiscais nos 
próximos anos, o montante de R$ 173.160 registrado como ativo diferido 
será de difícil realização nos próximos anos. Dessa forma, o saldo desse 
ativo diferido nesse exercício e o resultado do exercício estão superavalia-
dos em R$ 117.114. E, quanto ao saldo acumulado, o ativo e o patrimônio 
líquido estão superavaliados em R$ 173.160. Compensação de saldos ati-

vos e passivos: A Companhia está apresentando, em 30/06/2016, de forma 
líquida os saldos relativos as suas operações de clientes com adiantamento 
de clientes, e fornecedores com adiantamento a fornecedores. Como con-
sequência, os valores de clientes e adiantamentos de clientes estão suba-
valiados em R$ 138.800, e os valores de fornecedores e adiantamentos a 
fornecedores estão subavaliados em R$ 30.512.
Reconhecimento de receitas: Conforme nota explicativa nº 7, a Compa-
nhia reconheceu valores de saldos contratuais a receber junto aos entes 
contratantes não aprovados no montante de R$ 321.398. Tais valores devem 
ser reconhecidos somente após suas aprovações. Dessa forma, o ativo, o 
resultado do exercício e o patrimônio líquido estão apresentados a maior 
em R$ 321.398.
Opinião com ressalva: Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assun-
tos descritos nos parágrafos “Bases para opinião com ressalva”, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Engevix Enge-
nharia S.A. em 30/06/2016, o desempenho de suas operações e os seus flu-
xos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase – Operação “Lava Jato”: Conforme mencionado na nota explica-
tiva nº 29, a Companhia está sendo investigada na “Operação Lava Jato”. A 
Companhia ofereceu em garantia o montante de R$ 153.000, por meio de 
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