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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confiança, ou ligue para

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilherme 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 07 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, s/ 125, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 
2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 12 de março de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

FOCUS
Focus Tecnologia de Plásticos S/A

CNPJ n° 59.257.972/0001-09

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição de V.Sas., para os 

esclarecimentos que se fizerem necessários - A DIRETORIA.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Jean Pierre Herman de Moraes Barros - Diretor Presidente - CPF 006.471.958-87
Roberto Alves da Silva - Contador - CRC 1SP 148266/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Ativo Notas       2019        2018
Circulante  14.295.568 12.666.653
 Caixa e equivalentes de caixa 4 1.923.714 224.000
 Contas a receber de clientes 5 3.001.764 2.269.108
 Estoques  6 5.832.119 4.112.363
 Impostos a recuperar 7 308.449 77.194
 Despesas antecipadas 8 639.923 729.236
 Ativo não circulante mantido a venda 9 - 4.287.173
 Contas a receber-venda participação societária  9 1.511.419 -
 Outros créditos   1.078.180     967.579
Não circulante  30.122.788 18.741.394
 Mútuos a receber da controladora 10 16.590.305 15.207.903
 Impostos a recuperar 7 329.095 87.274
 Contas a receber-venda participação societária 9 1.511.419 -
 Depósitos em garantia  93.075 93.075
 Imobilizado 11 7.235.898 3.232.946
 Direitos de uso de ativos 12 4.292.479 -
 Intangível 13     70.517      120.196
Total do ativo circulante e não circulante  44.418.356 31.408.047

Passivo e patrimônio líquido Notas        2019        2018
Circulante  20.228.969 11.492.102
 Empréstimos e financiamentos 14 - 29.376
 Instrumentos financeiros-hedge cambial  15 36.738 13.744
 Fornecedores  8.136.227 5.203.076
 Salários e encargos sociais 16 2.041.008 1.914.480
 Obrigações tributárias  17 e 24 2.303.875 2.098.476
 Dividendos e juros sobre capital próprio  4.835.605 407.395
 Passivos de arrendamentos 12 1.980.623 -
 Outras obrigações a pagar  241 38.901
 Provisão para contingências  18 611.214 688.365
 Contas a pagar à empresa relacionada 19    283.438   1.098.289
Não circulante    5.080.467   2.323.890
 Passivos de arrendamentos  12 2.463.900 -
 Obrigações tributárias 17 e 24   2.616.567   2.323.890
Patrimônio líquido  19.108.920 17.592.055
 Capital social 20 5.763.481 5.763.481
 Reserva de ágio  2.307.672 2.307.672
 Reserva legal  1.152.696 1.152.696
 Reserva de lucros    9.885.071   8.368.206
Total do passivo e patrimônio líquido  44.418.356 31.408.047

  Notas        2019         2018
Receita líquida de vendas 21 93.102.315 74.417.000
 Custo dos produtos/serviços vendidos 22 (68.808.966) (56.208.766)
Lucro bruto  24.293.349 18.208.234
Receitas (despesas) operacionais  (8.560.534) (5.782.546)
 Vendas  22 (6.003.359) (4.808.388)
 Gerais e administrativas 22 (2.906.911) (2.356.174)
 Resultado na alienação de bens ativo imobilizado  349.736 12.341
 Resultado de equivalência patrimonial             -    1.369.675
Lucro operacional  15.732.815 12.425.688
Resultado financeiro    (2.182.978)      80.016
 Despesas financeiras 23 (7.070.447) (5.459.700)
 Receitas financeiras 23  4.887.469    5.539.716
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e CSLL  13.549.837 12.505.704
Imposto de renda e contribuição social-corrente 24 (3.790.539) (2.583.788)
Imposto de renda e contribuição social-diferido 24   (292.676)     (733.245)
Lucro líquido do exercício    9.466.622    9.188.671
Quantidade de ações  5.763.481 5.763.481
Lucro líquido por ação  1,64 1,59

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

           2019        2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais  21.238.823 9.954.260
 Lucro líquido do exercício antes dos impostos  13.549.837 12.505.704
 Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais
 Imposto de renda e contribuição social diferida  292.676 733.245
 Depreciações e amortizações  1.133.555 759.258
 Depreciações de arrendamentos  3.022.518 -
 Valor residual do imobilizado e intangível baixados  - 108.706
 Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos  - 37.398
 Juros provisionados sobre mútuo  (754.269) (671.241)
 Juros de arrendamentos  519.432 -
 Variação cambial sobre mútuo  (628.133) (2.156.602)
 Variação de provisão para crédito de liquidação duvidosa  (83.977) 15.946
 Resultado de equivalência patrimonial  - (1.369.675)
 Custo participação societária vendida  4.287.173 -
 Atualização monetária contas a receber-venda de participação societária  (22.838) -
 Reversão de provisão para contingência trabalhistas      (77.151)     (8.479)
 Variações nas contas de capital circulante  (6.696.601) (3.671.098)
 Contas a receber de clientes  (648.679) (1.026.337)
 Estoques  (1.719.756) (473.601)
 Fornecedores  2.933.151 847.029
 Impostos a recuperar  (473.076) (121.411)
 Obrigações tributárias  205.399 570.961
 Salários e encargos sociais  126.528 171.144
 Despesas antecipadas  89.313 (47.029)
 Contas a receber-venda de participação societária  (3.000.000) -
 Imposto de renda e contribuições pagos  (4.083.215) (3.317.033)
 Outros     (126.266)   (274.821)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  14.542.222  6.283.162
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  (5.086.828) (3.156.602)
 Investimento em controlada  - (1.297.489)
 Compras de imobilizado e intangível    (5.086.828)  (1.859.113)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    (7.755.680)  (6.571.945)
 Empréstimos e financiamentos tomados  - 3.628.475
 Pagamentos de empréstimos e financiamentos  (29.376) (3.742.171)
 Liquidação de valores a pagar à empresa relacionada  (814.851) (907.745)
 Pagamento de dividendos e juros capital próprio  (3.521.547) (5.550.504)
 Pagamentos de arrendamentos    (3.389.906)           -
Caixa gerado (consumido) no exercício    1.699.714  (3.445.385)
 no início do exercício  224.000 3.669.385
 no fim do exercício    1.923.714      224.000
 Aumento (diminuição) líquido no caixa e equivalentes    1.699.714  (3.445.385)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Capital Reserva Reserva Reserva Lucros
     social   de ágio      legal de lucros acumulados         Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.763.481 2.307.672 1.152.696 3.357.328         - 12.581.177
Juros sobre capital próprio - - - - (820.465) (820.465)
Dividendos distribuídos - - - - (3.357.328) (3.357.328)
Lucro líquido do período - - - - 9.188.671 9.188.671
Destinação do lucro remanescente      -        -         - 5.010.878   (5.010.878)          -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 5.763.481 2.307.672 1.152.696 8.368.206        - 17.592.055
Juros sobre capital próprio - - - - (949.757) (949.757)
Dividendos distribuídos - - - - (7.000.000) (7.000.000)
Lucro líquido do período - - - - 9.466.622 9.466.622
Destinação do lucro remanescente         -          -          - 1.516.865   (1.516.865)           -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 5.763.481 2.307.672 1.152.696 9.885.071            - 19.108.920

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1.- Contexto operacional: A Companhia foi fundada em 19/07/1988 e tem sua sede social na Rua Helena nº 170 - Conjunto 162 - São 
Paulo-SP; a unidade fabril está instalada em São José dos Pinhais-PR. A Companhia tem por finalidade preponderante a fabricação 
e comercialização de peças e componentes plásticos injetados para indústria de bens duráveis eletro-eletrônicos (linha branca) e 
automobilística. 2.- Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações. Na elaboração das demonstrações financeiras a Companhia utilizou estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras 
transações. Para calculá-las, a Administração usou as melhores informações disponíveis na data da preparação dessas demonstrações, 
bem como a experiência de eventos passados ou correntes, considerando, ainda, pressupostos relativos a eventos futuros. Portanto 
essas demonstrações financeiras incluem provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para impostos, 
estimativas de valor de recuperação de bens do ativo imobilizado, determinação de valor justo de realização e outras correlatas. Os 
resultados efetivos podem variar em relação à essas estimativas. 3.- Sumário das principais práticas contábeis: 3.1.- Mudanças nas 
práticas contábeis: na forma do previsto no CPC 06 (R2), em relação a arrendamentos que até o exercício anterior eram classificados 
como operacionais, a sociedade reconheceu, em 01/01/2019, passivos de arrendamento no valor de R$ 5.942.025 e ativos de direito de 
uso nesse mesmo valor, com base nos saldos dos contratos trazidos a valor presente naquela data. 3.2.- Demais práticas contábeis: 
a) Apuração do resultado: o resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios para apropriação das receitas, custos e 
despesas correspondentes. As receitas somente são reconhecidas quando da efetiva entrega dos produtos e serviços de industrialização 
aos compradores ou encomendantes, respectivamente. b) Caixa e equivalentes de caixa: compreendem numerário em caixa, saldos 
bancários e investimentos de liquidez imediata, os quais contemplam as remunerações contratadas, reconhecidas proporcionalmente 
até as datas das demonstrações financeiras. c) Contas a receber de clientes: as contas a receber são reconhecidas pelo regime de 
competência, deduzidas de provisão para redução de créditos de liquidação duvidosa e ajustadas a valor presente, quando relevante. d) 
Estoques: demonstrados pelo preço médio de aquisição ou produção, deduzidos dos impostos recuperáveis. Os valores ora demonstrados 
não superam os de mercado. e) Imobilizado: demonstrado ao custo histórico de aquisição ou incorporação deduzido das depreciações, 
as quais são calculadas pelo método linear, segundo as taxas que levam em consideração a expectativa de vida útil dos bens. A 
Administração avaliou a vida útil e econômica desses ativos e conclui não haver necessidade de alteração na política de depreciação 
que vem sendo adotada; f) Direitos de uso de ativos e passivos de arrendamento: (I) para os contratos de arrendamento firmados 
anteriormente a 01/01/2019, os valores estão demonstrados a valor presente naquela data-base e estão sendo depreciados pelo prazo 
remanescente desses contratos desde então. (II) para os contratos firmados a partir de 01/01/2019, os valores estão demonstrados pelo 
valor presente na data da contratação e depreciados durante o prazo de vigência desses contratos. g) Intangível: composto de licenças 
de uso de softwares, deduzidos da amortização; h) Empréstimos e financiamentos: estão demonstrados ao custo de contratação, 
acrescidos dos encargos pactuados. Os valores classificados no passivo não circulante podem, incondicionalmente, ser liquidados a partir 
do exercício seguinte; i) Imposto de renda e contribuição social: apurados pelo lucro real, com base na legislação vigente, sendo o 
lucro líquido contábil ajustado pelas adições e exclusões de despesas e receitas não dedutíveis ou temporariamente não tributáveis. Os 
impostos futuramente apuráveis sobre as diferenças temporárias estão registrados nos passivo circulante e não circulante; j) Dividendos 
e juros sobre o capital próprio: representa os juros sobre o capital próprio já declarados e ainda não sacados pelos acionistas, os 
quais superam os dividendos mínimos definidos no estatuto social e na legislação societária; k) Outros ativos e passivos: apresentados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo provisões para contingências trabalhistas, constituídas com base nas expectativas de 
perdas prováveis manifestadas pelos advogados que acompanham as ações, ajustadas a valor presente; l) Instrumentos financeiros: a 
Sociedade mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação de moeda estrangeira. Os 
derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo; quaisquer custos de transação são reconhecidos no resultado quando incorridos.
4.- Caixa e equivalentes de caixa  31/12/2019 31/12/2018
Numerário em caixa  6.361 3.662
Contas correntes bancárias  1.078 4.039
Aplicações de liquidez imediata      1.916.275      216.299
    1.923.714      224.000
5.- Contas a receber de clientes  31/12/2019 31/12/2018
Duplicatas a receber  3.133.022 2.519.850
Notas de débito a compensar  (20.087) (55.594)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa     (111.171)   (195.148)
    3.001.764  2.269.108
A vencer  2.850.899 1.591.473
Vencidos até 360 dias  171.364 744.056
Vencidos a mais de 360 dias       110.759      184.321
    3.133.022   2.519.850
Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
Saldo inicial       195.148      179.202
Adições  1.607 15.946
Reversões por recebimentos      (85.584)              -
Saldo final       111.171      195.148
6.- Estoques  31/12/2019 31/12/2018
Produtos acabados  2.603.933 1.896.266
Produtos em elaboração  512.449 310.072
Matérias-primas    2.715.737  1.906.025
     5.832.119   4.112.363
     31/12/2019         31/12/2018 
7.- Impostos a recuperar  Circulante Não circulante Circulante Não circulante
ICMS a compensar-apuração normal  405.197 - 405.197 -
IRPJ e CSLL a compensar  - - 38.424 -
ICMS a compensar-ativo permanente  308.419 329.095 38.770 87.274
Outros  30 - - -
Provisão para crédito de dificil liquidação    (405.197)              -   (405.197)              -
      308.449         329.095      77.194           87.274
A provisão para crédito de dificil liquidação foi constituida em 2017 e refere-se a créditos de ICMS cuja probabilidade de 
compensação com débitos da mesma espécie ou, ainda, de ressarcimento perante o fisco é tida como pouco provável.
8.- Despesas antecipadas  31/12/2019 31/12/2018
Juros-desconto de duplicatas  572.446 642.582
Prêmios de seguros         67.477       86.654
      639.923     729.236
9.- Ativo não circulante mantido para venda: Em 2015, a Companhia tornou-se sócia da Elsa Tecnologia de Proteção Elétrica 
Ltda., detendo 51% do seu capital social. O investimento inicial foi de R$ 5.100 e houve aportes de recursos, conversíveis em 
aumento de capital social, no montante de R$ 4.287.173 ( R$ 2.989.684 até 31/12/2017). Em 2018, a Administração disponibilizou 
este investimento para venda, a qual se concretizou em janeiro de 2019, pelo valor de R$ 5.000.000. Em junho de 2019 foi recebido 
R$ 2.000.000. O saldo residual será corrigido pelo INPC da data do fechamento do contrato até a data do efetivo pagamento. Em 
dezembro de 2019 o saldo atualizado é R$ 1.511.419, a ser pago no prazo de 12 meses após o pagamento da primeira parcela, 
junho de 2020, e R$ 1.511.419 no prazo de 24 meses (2021). Os resultados de equivalência patrimonial foram de R$ 1.369.675 
em 2018 e R$ 536.218 em 2017; todo esse efeito em 2018 decorre de reversão de provisão de corresponsabilidade sobre parte, 
equivalente a 51%, do passivo a descoberto da controlada. 10.- Mútuo com controladora: Mútuo contratado com a controladora, 
de principal equivalente a US$ 2.789.207, acrescido de juros de 4.87% a.a., valorizados às taxas R$/US$ vigentes nas datas das 
demonstrações financeiras.
  31/12/2019   31/12/2018 
Vencimentos      US$          R$      US$          R$
02/05/2024 2.115.482 8.525.603 2.017.242 7.815.199
14/03/2026 1.000.559 4.032.351 954.094 3.696.352
01/05/2027 1.000.559   4.032.351    954.094  3.696.352
 4.116.600 16.590.305 3.925.430 15.207.903
11.- Imobilizado   31/12/2019   31/12/2018 
  Taxas     Custo Depreciação    Líquido     Líquido
Máquinas e equipamentos  20% 12.440.882 7.791.968 4.648.914 1.984.824
Instalações  20% 2.104.259 1.187.987 916.272 675.054
Móveis e utensílios  10% 132.971 91.763 41.208 44.361
Veículos  20% 99.954 65.917 34.037 42.917
Equipamentos de informática  20% 428.365 233.977 194.388 140.220
Matrizes e moldes  10% 464.217 231.328 232.889 242.171
Imobilizado em construção  -  1.168.190             - 1.168.190    103.399
   16.838.838    9.602.940 7.235.898 3.232.946
 Saldos em    Saldos em 
Movimentação no exercício: 31.12.2018  Adições Baixas Transferências 31.12.2019
Máquinas e equipamentos 9.021.601 3.315.882 - 103.399 12.440.882
Instalações 1.616.348 487.911 - - 2.104.259
Móveis e utensílios 132.971 - - - 132.971
Veículos 99.954 - - - 99.954
Equipamentos de informática 334.465 93.900 - - 428.365
Matrizes e moldes 443.272 20.945 - - 464.217
Imobilizado em construção      103.399 1.168.190       -        (103.399)  1.168.190
Total dos custos 11.752.010 5.086.828       -                - 16.838.838
Depreciação acumulada  (8.519.064) (1.083.876)       -                -  (9.602.940)
Total residual  3.232.946 4.002.952       -                -  7.235.898
12.- Direitos de uso de ativos e passivos de arrendamentos: A Companhia mantém contratos de arrendamentos de imóvel 
industrial e máquinas e equipamentos, com prazos de 14 a 55 e 18 meses, respectivamente, contados desde 01/01/2019. Os 
ativos e passivos decorrentes desses arrendamentos estão valorizados pelo valor presente líquido, resultante da aplicação do 
desconto da taxa de 12,22% a.a., a qual reflete o potencial custo de captação da sociedade, haja vista não ser ela tomadora de 
recursos a movimentação havida em 2019 é a seguinte:
   Ativo 
     Máquinas   Resultado
       Imóveis equipamentos      Total    Passivo financeiro
Saldos em 31/12/2018          -          -      -       -        -
 Adoção inicial em 01/01/2019 3.564.251 2.377.774 5.942.025 5.942.025 -
 Remensurações decorrentes de 
  reajuste de valores  396.259 53.800 450.059 344.356 105.703
 Adições durante o exercício  534.601 388.312 922.913 922.913 -
 Depreciações  (1.346.159) (1.676.359) (3.022.518) - -
 Pagamentos  - - - (3.389.906) -
 Juros apropriados          -              -          -     625.135    (625.135)
Saldos em 31/12/2019  3.148.952        1.143.527 4.292.479 4.444.523    (519.432)
 Parcela circulante     1.980.623
 Parcela não circulante     2.463.900

13.- Intangível
   31/12/2019   31/12/2018 
 Taxa    Custo Amortização Líquido Líquido
Direitos de uso de softwares 20% 385.206     (314.689)  70.517 120.196
 Saldos em    Saldos em
Movimentação no exercício: 31.12.2018 Adições Baixas Transferências 31.12.2019
Direitos de uso de softwares 385.206 - - - 385.206
Amortização acumulada    (265.010)  (49.679)        -            -    (314.689)
Total residual    120.196  (49.679)        -             -   70.517
14.- Empréstimos e financiamentos  31/12/2018 
   Circulante Não circulante
Finame-Bradesco-encargos de 10,18% a 13,49% a.a.- parcelas 
 mensais vencimento final em agosto/2019:       29.376          -
Totais       29.376          -
15.- Instrumentos financeiros-hedge cambial: A Companhia mantinha operações de contrato a termo de moeda, sem entrega 
física, com o Banco Bradesco com as seguintes caracteristicas:
   31/12/2019   31/12/2018 
  Taxas Saldos  Taxas Saldos
      US$ R$/US$    em R$   US$ R$/US$  em R$
Valores de contratação atualizados 365.135 4,0301 1.471.529 61.168 3,8742 236.978
Valores de contratação na compra 365.135  4,1307 1.508.267 61.168  4,0989 250.722
Valor líquido das operações         -        -      36.738        -         -  13.744
As operações vencem no período compreendido entre 02/01/2020 a 05/02/2021, com prazo médio de 264 dias (216 dias em 
2018).
16.- Salários e encargos sociais  31/12/2019 31/12/2018
Férias a pagar  1.374.457 1.359.241
Previdência social  443.260 354.567
FGTS  121.084 106.932
Outros       102.207        93.740
     2.041.008 1.914.480
17.- Obrigações tributárias  31/12/2019 31/12/2018
IPI  851.363 753.030
ICMS  579.181 455.039
PIS e COFINS  367.795 475.211
IRPJ e CSLL  453.837 390.453
Outros      51.699     24.743
Total parcela circulante    2.303.875    2.098.476
IRPJ e CSLL-diferidos    2.616.567   2.323.890
Total parcela não circulante    2.616.567   2.323.890
18.- Provisão para contingências trabalhistas: A Companhia constituiu provisão para contingências em decorrência de ações 
trabalhistas em que é ré, com base no andamento dos processos e na opinião de seus advogados, quanto aos riscos de perdas 
e expectativas de valores e época dos dispêndios. Adicionalmente, a Companhia está envolvida em outras demandas, cujo risco 
de perdas foi tido como possível, no montante de R$ 207.868 ( R$ 623.055 em 2018 ). Nenhuma provisão foi constituida para 
esse fim.
Movimentação da provisão para contingências trabalhistas:  31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial     688.365    696.844
Adições  85.879 173.019
Reversões     (163.030)    (181.498)
Saldo final     611.214    688.365
19.- Contas a pagar à empresa relacionada: A Companhia mantém conta corrente com a empresa relacionada Focus Sul 
Tecnologia de Termoplásticos S/A, decorrente de transferência de recursos e de rateio e reembolso de custos e despesas 
compartilháveis. Não há incidência de encargos e nem há vencimentos definidos. 20.- Patrimônio líquido: O capital social 
está composto por 5.763.481 ações ordinárias subscritas e totalmente integralizadas, com valor nominal de R$ 1 cada. Do total 
dessas ações, 5.763.477 são possuídas por não residentes no país. A reserva de lucros é constituida decorrente do resultado de 
exercicio, no ano de 2019 foi constituído R$ 1.516.865. Deliberação de dividendos no montante de R$ 7.000.000, foi aprovado em 
Assembléia Geral Ordinária no dia 08 de abril de 2019. No ano de 2019 foram distribuidos juros sobre capital próprio no montante 
de R$ 979.757 aprovado em Assembléia Geral Ordinária no dia 08 de abril de 2019.
21.- Receita líquida de vendas   31/12/2019   31/12/2018
Vendas de produtos  117.618.285 93.355.800
Serviços de industrialização   15.188.059  12.569.014
Total da receita bruta  132.806.344 105.924.814
Impostos incidentes sobre as vendas  39.200.680 31.368.756
Devoluções e abatimentos        503.349     139.058
Receita líquida de vendas   93.102.315   74.417.000
22.- Custos e despesas por natureza  31/12/2019 31/12/2018
Custo dos produtos e serviços vendidos:
Matéria-prima e materiais auxiliares  35.665.180 27.143.132
Pessoal  24.091.572 20.714.740
Serviços de terceiros  6.997.932 5.653.145
Manutenção de máquinas e equipamentos  2.662.266 2.434.989
Aluguéis e outros gastos com ocupação  1.033.053 2.328.405
Aluguéis de máquinas e equipamentos  186.730 1.777.029
Energia elétrica  1.747.426 1.460.828
Depreciação e amortização  4.156.074 759.258
Fretes  663.184 153.070
Outros      515.819       948.732
   77.719.236  63.373.328
Classificadas como:
Custo dos produtos/serviços vendidos  68.808.966 56.208.766
Despesas com vendas  6.003.359 4.808.388
Despesas gerais e administrativas  2.906.911 2.356.174
23.- Resultado financeiro  31/12/2019 31/12/2018
Despesas financeiras:
Variações cambiais passivas  3.521.794 2.686.003
Juros passivos  2.955.078 2.700.512
Juros de arrendamentos  519.432 -
Outros       74.143        73.185
    7.070.447   5.459.700
Receitas financeiras:
Variações cambiais ativas  4.073.465 4.791.649
Juros sobre mútuos  754.269 671.240
Receitas de aplicações financeiras  3.938 47.057
Outros       55.797     29.770
    4.887.469   5.539.716
24.- Imposto de renda e contribuição social:  31/12/2019 31/12/2018
24.1.- Reconciliação às taxas efetivas ( IRPJ e CSLL correntes ):
Lucro antes do IRPJ e CSLL  13.549.837 12.505.704
Alíquotas vigentes        34%       34%
IRPJ e CSLL às alíquotas vigentes    4.606.945    4.251.939
Reversão de provisão do ano anterior    (205.887)   (134.422)
Adições e exclusões    (610.518)   (1.533.729)
Resultado de equivalência patrimonial  - (465.690)
Juros sobre capital próprio  (258.095) (278.958)
Variações cambiais  (213.565) (733.245)
Ganho na alienação de participação societária  (79.111) -
Outras     (59.747)    (55.836)
IRPJ e CSLL - correntes - efetivos   3.790.539  2.583.788
24.2.- Movimentação do IRPJ e CSLL diferidos
Saldo inicial  (2.323.890) (1.590.645)
 Apurado sobre variações cambiais diferidas  (213.565) (733.245)
 Apurado sobre ganho na alienação de participação societária      (79.111)           -
Saldo final  (2.616.567)   (2.323.890)
24.3.- Resultado do IRPJ e CSLL diferidos
Apurado sobre variações cambiais diferidas  (213.565) (733.245)
Apurado sobre ganho na alienação de participação societária     (79.111)           -
     (292.676)   (733.245)
25.- Seguros: A Companhia controladora possui seguros contratados no valor de R$ 42.220.531, contra riscos operacionais, 
cujas coberturas são julgadas satisfatórias pela Administração.

netjen@netjen.com.br 3043-4171

Cuidados e técnicas 
para o transporte 

de cargas sensíveis
Laércio Silva (*)

Quando falamos em 
movimentação ou 
transporte de cargas, 
nos referimos a uma 
infinidade de tipos, 
produtos e insumos 
frágeis

Eles exigem cuidados 
e técnicas para que 
o deslocamento seja 

feito com segurança e qua-
lidade com o objetivo de 
preservar o carregamento. 

Entre os diversos tipos de 
cargas a serem transporta-
das, uma delas, sem dúvida, 
requer muita atenção de 
quem atua nesse ramo: o 
transporte de carga sensível. 

Para realizar esse tipo de 
operação, empresas e profis-
sionais que atuam no setor 
de logística precisam estar 
equipados e preparados a 
fim de lidar com os produtos 
de forma adequada. A exe-
cução deste trabalho requer 
gerenciamento avançado 
e equipamentos modernos 
e de alta tecnologia, para 
entregar ao mercado tudo 
o que a empresa se propõe 
(e tudo que seus clientes 
esperam).

Dentro desta modalidade, 
a Millenium Transportes e 
logística realiza a remoção, 
manuseio, embalagem e 
logística de equipamentos 
sensíveis, incluindo proce-
dimentos de içamento e re-
moção por escadas. Alguns 
dos itens transportados 
são equipamentos de data 
center (Servidores, Racks, 
Desktops, Sala-Cofre e Equi-
pamentos de T.I. diversos), 
equipamentos médicos e 
hospitalares, equipamentos 
bancários (caixas eletrôni-
cos, cofres), fitness (estei-
ras, bicicletas, aparelhos), 
telecom, entre outros. 

Em razão disso, somente 
empresas qualificadas e 
que estão investindo na 
expansão dos negócios e 
em tecnologia, são indicadas 
para executar o transporte 
de cargas sensíveis adequa-
damente. Todos os detalhes 
são importantes na hora 
de definir a estratégia e o 
planejamento da rota a ser 
percorrida e dos produtos 
que serão transportados. 

Aspectos como estes, 
contribuem para que o cami-
nhão não percorra trechos 
precários e que ofereçam 
riscos à segurança dos 
produtos e, assim, manter 
a integridade do carrega-
mento. Transportar cargas 
sensíveis é um trabalho que 
exige muita responsabilida-
de, por esse motivo, atenção 
e cuidado são essenciais 
na hora de executar cada 
procedimento. 

Além disso, é recomenda-
do que os veículos tenham 
suspensão de ar, plataforma 
elevatória hidráulica para 
a movimentação de cargas 
pesadas e que necessitam 
de atenção especial, os baús 
devem sempre estar limpos 
e aptos para receber o car-
regamento com segurança. 

Tudo seguindo as legis-
lações específicas e os cri-
térios de boas práticas de 
transporte e movimentação 
de cargas.

(*) - É sócio fundador e CEO da 
Millenium Transportes.
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