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Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  8.773.210,15 8.846.048,17
Caixa e Equivalentes a Caixa  840.535,05 919.055,02
Clientes  4.120,80 1.005,10
Imóveis à Venda  7.925.166,91 7.925.166,91
Adiantiantamento a Empregados  73,14 174,11
Tributos a Recuperar  3.314,25 647,03
Não Circulante  23.820.213,02 23.952.329,35
Créditos a Receber  592.104,00 592.104,00
Depositos e Cauções  271.544,91 371.955,97
Investimentos  384.319,69 384.319,69
Imobilizado  22.572.244,42 22.603.949,69
Total do Ativo  32.593.423,17 32.798.377,52

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  633.503,22 50.311,77
Financiamentos  - 9.581,01
Obrigações Trabalhistas e Sociais  29.056,37 24.780,10
Obrigações Tributárias  4.446,85 15.950,66
Adiantamentos de Clientes  600.000,00 -
Não Circulante  23.568.390,33 24.295.754,08
Fornecedores  21.264.076,78 21.264.076,78
Créditos de Pessoas Ligadas  624.313,55 1.351.677,30
AFAC  1.680.000,00 1.680.000,00
Patrimônio Líquido  8.391.529,62 8.452.311,67
Capital Social  952.901,00 952.901,00
Reservas de Lucros  7.438.628,62 7.499.410,67
Total do Passivo  32.593.423,17 32.798.377,52

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro 2019.
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Bruta
Vendas de Produtos e Arrendamentos  31.601,65 42.169,96
(-) Impostos s/Receitas  1.153,46 1.539,20
Receita Operacional Líquida  30.448,19 40.630,76
Despesas Administrativas  127.227,52 121.217,29
Depreciação  - 38.458,07
Impostos e Taxas  10.417,92 9.940,99
Lucro Operacional  (107.197,25) (128.985,59)
Resultado Financeiro  62.608,26 127.425,74
Outras Receitas  441,22 -
Lucro/Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (44.147,77) (1.559,85)
Imposto de Renda e Contribuição Social  16.634,28 37.993,07
Prejuízo Líquido do Exercício  (60.782,05) (39.552,92)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das  2019/R$ 2018/R$
 atividades operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  (60.782,05) (39.552,92)
Ajuste por:
Depreciações e Amortizações  - 38.458,07
Lucro Liquido Ajustado  (60.782,05) (1.094,85)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  (3.115,70) (1.005,10)
Tributos a Recuperar  (2.667,22) 4.719,85
Depositos e Cauções  100.411,06 (246.263,95)
Outros Ativos  100,97 164,02
Aumento (Redução) das contas do passivo
Financiamentos  (9.581,01) (31.254,39)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  4.276,27 (38,08)
Obrigações Tributarias  (12.443,04) 56,92
Imposto de Renda e Contribuição Social  939,23 (1.172,57)
Outros Passivos  600.000,00 -
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  617.138,51 (275.888,15)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução na Aquisição 
 de Imobilizado  31.705,27 (6.138,52)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  31.705,27 (6.138,52)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (727.363,75) 16.831,21
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  (727.363,75) 16.831,21
Fluxo de caixa do exercício  (78.519,97) (265.195,46)
Saldo no início do exercício  919.055,02 1.184.250,48
Saldo no final do exercício  840.535,05 919.055,02
Fluxo de caixa do exercício  (78.519,97) (265.195,46)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019.

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Agropecuária Oriente S/A
C.N.P.J. 54.828.736/0001-81

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e os demais demonstrativos referente ao exercício encerrado em  31 de Dezembro de 2019. Estamos à disposição de V.Sas., 
na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 10 de Março de 2020.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reserva de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  952.901,00 7.348.383,39 190.580,20 8.491.864,59
Resultado do Exercício  - (39.552,92) - 39.552,92
Em 31/12/2018  952.901,00 7.308.830,47 190.580,20 8.452.311,67
Resultado do Exercício  - (60.782,05) - (60.782,05)
Em 31/12/2019  952.901,00 7.248.048,42 190.580,20 8.391.529,62

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depó-
sitos bancários (R$648,84 em 2019 e R$1.324,78 em 2018) e 
aplicações financeiras (R$839.886,21 em 2019 e R$917.730,28 
em 2018). 3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulan-
te: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicavél, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas 
(passivos). 4- Imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição 
(R$22.864.841,36 em 2019 e R$22.896.546,63 em 2018), menos a 
depreciação acumulada (R$ 292.596,94 em 2019 e R$292.596,94 
em 2018). As depreciações foram calculadas pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação tributária. 5- As receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 6- O Ca-
pital Social é de R$952.901,00 totalmente integralizado e represen-
tado por 690.450.594 ações  ordinárias sem valor nominal. 7- O I.R. 
e a Contribuição Social são apurados com base no lucro presumido.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 2020, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as 
demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (ii) examinar, discutir e votar a destinação do lucro líquido apurado 
com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e ratifi car a declaração de juros sobre o capital 
próprio para os acionistas da Companhia; e (iii) defi nir o número de membros que comporão o Conselho de Administração 
da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) fi xar a remuneração anual e global 
dos administradores da Companhia. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a 
partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), 
bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.
b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as 
orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas 
no Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • 
Participação Pessoal: O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a 
titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica 
e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu 
representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns 
de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no 
Manual. • Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o 
disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à 
Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua 
identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos 
indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 22 de abril de 2020, nos termos descritos no Manual. 4. 
Alternativamente, os Senhores Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do 
boletim de voto a distância, conforme disponibilizado nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.
br) e da Companhia (www.bancobmg.com.br/ri): (i) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto 
para seus custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii) por transmissão de instruções de 
preenchimento do boletim de voto para a instituição fi nanceira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços 
de escrituração de valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente 
para a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo 
escriturador ou pela Companhia em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, sendo que, no caso de envio direto à 
Companhia, o boletim de voto a distância, devidamente rubricado e assinado com reconhecimento de fi rma, deverá estar 
acompanhado dos demais documentos indicados no item 2 acima. 5. O percentual mínimo para adoção do processo de 
voto múltiplo para a eleição do membro do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 
3º da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09. Ainda, nos termos do §1º do artigo 141 da Lei 
nº 6.404/76, o requerimento para a adoção do voto múltiplo deverá ser realizado pelos Acionistas até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da realização da Assembleia. A administração da Companhia esclarece que somente as ações ordinárias de 
sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia. São Paulo, 31 de março de 2020.

RICARDO ANNES GUIMARÃES
Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCOEcogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/02/2020
Data e horário: às 14 horas do dia 06/02/2020. Local: sede social, na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações 
Unidas, no 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Se-
cretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil 
Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). 
Convocação: dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata 
o artigo 133 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida 
lei. Ordem do dia: deliberar sobre: (i) a eleição do Sr. Katsutake Shiraishi para o cargo de membro do Conselho de Adminis-
tração; Deliberações Tomadas por Unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos 
acionistas, sem qualquer ressalva: (i) a eleição do Sr. Katsutake Shiraishi, japonês, casado, administrador, portador do (RNE) n° 
V634613-9 e CPF/MF nº 061.020.227-85, com escritório na Praia do Flamengo, nº 200, 14º andar, Flamengo, CEP 22210-901, na 
cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 3 anos a 
contar da presente data. A eleição do Conselheiro ora eleito estava condicionada à obtenção do respectivo visto de concomitância, 
conforme indicado na Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada 20/11/2019 e devidamente arquivada na JUCESP em 
09/12/2019, visto este que foi concedido pela autoridades imigratórias brasileiras em 05/02/2020. O conselheiro ora eleito declara, 
sob pena da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade, e assina o respectivos Termo de Posse no devido livro societário. O membro do Conselho de 
Administração aqui eleito, renuncia ao direito de ser remunerado, pois já é remunerado por outras empresas do grupo; Lavratura e 
Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta 
a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um 
só efeito. São Paulo, 06/02/2020. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária 
de Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil 
Ltda, por seus Diretores Sr. Taira Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Certifico que a presente 
ata é cópia fiel daquela que se acha transcrita no livro próprio. Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Gabriela de Maga-
lhães Gabriel Doubek - Secretária. JUCESP n° 103.339/20-6 em 19/02/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Cancelamento de Convocação
Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Assembleia Geral Ordinária que seria realizada no dia 
16.04.2020, às 10 horas, fi ca cancelada devido a pandemia do COVID-19. Oportunamente nova data 
será remarcada e nova convocação será feita. Ricardo Valtner – Diretor Presidente

A mentira sobre o 
“subsídio” à energia solar

Você já deve ter lido 
algo sobre a polêmica 
entre a Agência 
Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) e o 
setor de Energia Solar 
Fotovoltaica ou visto 
o pronunciamento 
do presidente Jair 
Bolsonaro, no início do 
ano, de que proibiria a 
“taxação” desejada pela 
Aneel

 

Os efeitos práticos do 
anúncio feito pelo 
presidente ainda são 

não oficiais, mas já geram oti-
mismo no mercado. A Aneel, 
porém, mantém aberta a con-
sulta pública 025/2019, para 
revisar as regras existentes 
para a Geração Distribuída. 
Essa revisão diminui, para 
futuras adesões, o percen-
tual compensado da tarifa 
energética que um sistema 
solar distribuído injeta na 
rede e originou a termino-
logia popular “taxar o sol”. 
Houve uma forte reação da 
sociedade e da classe políti-
ca sobre a consulta pública. 
Como resposta ao movimento 
da Aneel surgiu um Projeto 
de Lei, do Deputado Federal 
Lafayette de Andrada, que faz 
uma abordagem equilibrada e 
racional da discussão e que 
deve auxiliar na resolução do 
imbróglio.

Friso que todos os órgãos, 
desde o Ministério de Minas 
e Energia até a própria Ane-
el, deixaram claro que nada 
muda para os que conecta-
rem sistemas fotovoltaicos 
até a data da mudança da 
norma, que terá um período 
de vacância (provavelmente 
31/12/2020) até o qual serão 
mantidas as regras atuais. 
Portanto, para aqueles que 
já adquiriram sistemas ou 
adquirirem antes desse prazo, 
não há razão para se preocu-
par. Isso é o mínimo que um 
país que preza pela segurança 
jurídica deve fazer.

Com os anúncios da Aneel, 
um grupo de economistas, 
aspirantes a políticos e con-
sultores que cobre o setor 
elétrico se pôs a defender 
um cenário bastante severo 
para a revisão. Argumentam 
que, devido ao fato da rede 
de distribuição possuir custos 
fixos, que são repassados na 
tarifa, aqueles que geram 
sua própria energia deixam 
de pagá-los e, portanto, pos-
suem “subsídios” que devem 
ser revistos. O mesmo ocorre 
se você comprar lâmpadas 
a LED e economizar na sua 
conta de luz. O custo fixo da 
distribuidora continua exis-
tindo e sendo repassado para 
quem não as possui. Nessa 
lógica, portanto, você estaria 
sendo “subsidiado”.

O que esses recém-che-
gados ao tema da energia 
solar não sabem é que os 
números que embasaram 
esses supostos subsídios são 
completamente parciais. Eles 
foram criados através de um 
relatório tendencioso, emiti-
do por uma facção de dentro 
do governo, que trabalhou a 
vida toda para as distribuido-
ras de energia incumbentes e 
monopolistas, maiores bene-
ficiadas com a revisão.

Os números bilionários 
foram divulgados como uma 
contribuição à revisão da 
ANEEL. Mas, esse relatório 
cometeu o erro primário de 
comparar preços de Gera-
ção Centralizada (que usa 
linhas de transmissão) com 
Geração Distribuída (Local) 
sem levar em consideração 
a redução de perdas criada 
pelo “efeito vizinhança”. 
Lembrou-se da renúncia 
fiscal, mas “esqueceu” da 
imensa arrecadação de 
impostos que a venda de 
equipamentos e serviços de 
energia solar gera. Ignorou 
a redução dos custos da 

energia com a diminuição 
do despacho das caríssi-
mas usinas termoelétricas 
durante o período da tarde. 
Não considerou que há for-
mas diferentes de Geração 
Distribuída: uma feita junto 
a carga (nos telhados das 
Residências e Empresas) 
e outra remotamente (em 
fazendas), com impactos 
extremamente diferentes. 
Conclusão, o tal “subsídio” 
bilionário à energia solar, 
aventado por alguns, não 
é real.

É importante dizer: não 
existe subsídio à energia so-
lar! Os “custos” são ínfimos se 
comparados aos benefícios da 
Geração Distribuída. A utili-
zação da rede de distribuição 
é mínima, apenas transmite o 
excedente de energia entre 
vizinhos próximos. Além 
disso, aumenta a capacidade 
instalada da Matriz Elétrica 
com investimento do próprio 
consumidor! Entre dezenas 
de outras vantagens, quem 
investe em energia solar 
passa a ter renda liberada 
para reinvestir na economia 
e a tecnologia colabora com 
a descarbonização da matriz. 
A Aneel admitia esses benefí-
cios até uma estranha guinada 
de opinião recente.

É fundamental destacar, 
também, que a energia solar 
gera o “empoderamento” dos 
cidadãos, chamados pelas 
distribuidoras de “consu-
midor cativo”. Não há por-
tabilidade no setor elétrico 
e, portanto, até o advento 
da geração distribuída, não 
havia nenhuma escolha do 
fornecedor da energia que 
você utiliza. Agora, o con-
sumidor se transforma em 
“prosumidor”, alguém que 
consome e gera energia ao 
mesmo tempo, uma disrupção 
no ultrapassado e centenário 
modelo do setor elétrico, algo 
que os monopolistas querem 
evitar.

Ressalto que o mercado de 
energia solar ainda dá seus 
primeiros passos no Brasil. 
Hoje são 181 mil geradores em 
um universo de 84 milhões de 
consumidores de energia, ou 
seja, 0,21% do total dos con-
sumidores gera sua própria 
energia. Mas, para essa pe-
quena proporção de adesões 
o impacto empreendedor é 
incrível, uma vez que existem 
mais de 10 mil empresas, 
em sua maioria de pequeno 
porte, neste mercado no país, 
que criaram mais de 100 mil 
postos de trabalho até 2020 
e  vão gerar pelo menos 300 
mil novos empregos entre 
2019 e 2022, de acordo com 
estimativas da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (ABSOLAR). 
Isso se não houver mudanças, 
é claro.

Por último, imagine se no 
início do século 21 as operado-
ras de telefonia fixa fizessem 
lobby para barrar a telefonia 
móvel com o argumento do 
“subsídio”. Afinal, nesse caso, 
os clientes que utilizavam tele-
fone “com fio” pagariam mais 
caro na tarifa com a evasão 
através do mobile. Será que 
o mundo teria avançado tan-
to? Concorrência, inovação, 
disrupção tecnológica são 
fatores fundamentais em qual-
quer mercado. Aumentam a 
eficiência e necessidade de 
adaptação dos incumbentes! 
Quem divulga números incor-
retos dos supostos “subsídios” 
deixa de reconhecer os ganhos 
gerados pela Geração Distri-
buída e está no lado errado da 
história! Quando a energia so-
lar inevitavelmente se tornar 
uma fonte majoritária, como o 
celular se tornou na telefonia, 
quem terá coragem de admitir 
que apoiou essas medidas? Ou 
alguém ainda usa exclusiva-
mente o telefone fixo?

 
(*) - Formado em Administração de 

Empresas pelo InsperSP, é Diretor de 
Operaçõda Blue Sol Energia Solar, 

empresa fundada em 2009 com ampla 
atuação em treinamentos e soluções 

para energia solar.

José Renato Colaferro (*)

Murilo Feltran (*)

Essa mudança se faz ne-
cessária, pois, ainda é 
uma indústria que de-

manda grande consumo de 
água e energia, além de ser 
responsável pelo descarte 
de alto volume de resíduos. 
Nos canteiros de obras, por 
exemplo, a água é o insumo 
mais utilizado. 

De acordo com os dados 
do comitê temático da água 
do Conselho Brasileiro de 
Construção Sustentável, em 
média 50% da água potável 
fornecida para áreas urba-
nizadas é destinada para a 
construção civil. Para a pro-
dução de um metro cúbico 
de concreto, é necessário, 
em média, de 160 a 200 litros 
de água, segundo o Depar-
tamento de Engenharia de 
Construção Civil e Urbana 
da Escola Politécnica da 
USP. Já o consumo de ener-
gia elétrica nas edificações 
corresponde a cerca 50% de 
toda eletricidade consumida 
no país. 

Cerca de 70% do gasto de 
energia elétrica nos prédios 
públicos se deve ao uso dos 
sistemas de iluminação e 
climatização dessas edifi-
cações, de acordo com o 
Procel (Centro Brasileiro 
de Informação de Eficiência 
Energética). Já os resíduos 
da construção civil repre-

Industrialização da construção civil torna 
o setor mais sustentável e eficiente

Modernizar o setor da construção é um desafio em todo o mundo

até 40% a necessidade de 
mão de obra. 

Na questão dos resíduos, a 
taxa de desperdício do mate-
rial é de apenas 0,5%, o que 
representa oito vezes menos 
perdas do que o sistema 
tradicional, uma vez que as 
peças do Elastopir são enco-
mendadas na medida exata. 
Com a obra finalizada e a 
solução sendo utilizada nas 
paredes e telhado, é possível 
reduzir em 50% o consumo 
de ar condicionado durante 
o ano, quando comparada 
a uma edificação com ma-
teriais convencionais. Isso 
porque apresenta níveis bai-
xíssimos de condutividade 
térmica quando comparado 
a isolantes convencionais. 

Ele reduz em até 90% a 
transferência de calor entre 
os ambientes e é 20 vezes 
mais isolante que tijolos e 80 
vezes mais que o concreto. 

Na questão de prevenção 
aos incêndios, o material em 
poli-isocianurato é capaz de 
alcançar elevados níveis de 
segurança ao fogo atenden-
do às normas brasileiras de 
construção nos mais diver-
sos requisitos. Atualmente, 
ele é utilizado em grandes 
empreendimentos, como 
shoppings, indústrias, gal-
pões e alojamentos. 
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sentam mais da metade do 
volume de resíduos sólidos 
gerados em meio urbano, 
segundo o Ministério das 
Cidades. 

Para mudar esse cená-
rio, a construção civil vê 
a industrialização de seus 
processos como um meio 
de torná-la mais susten-
tável. Um exemplo que já 
vem sendo usado no setor 
são as telhas e os painéis 
isotérmicos com núcleo em 
espuma rígida de poliureta-
no. Eles têm como principal 
foco o isolamento térmico 
e a consequente eficiência 
energética, mas também 
reduzem drasticamente o 
uso de água. 

Visando aperfeiçoar as 
propriedades para o uso 
desse material na construção 
civil, a BASF desenvolveu 

o painel sanduíche de poli-
-isocianurato, Elastopir, que 
atende requisitos essenciais 
de segurança ao fogo, man-
tendo as demais proprieda-
des do poliuretano tradicio-
nal. O material permite mais 
rapidez, eficiência, redução 
de mão-de-obra, menos re-
síduo e durabilidade para a 
construção. 

A sustentabilidade é um 
dos principais pilares dos 
painéis isotérmicos, já que 
elimina a necessidade do 
uso de água em todo o 
processo produtivo, desde 
sua fabricação, até a obra. 
Outra vantagem é que, por 
ser um método industriali-
zado, a construção leva até 
a metade do tempo quando 
comparada ao processo com 
materiais tradicionais, como 
blocos e tijolos, e reduz em 
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Com as profundas mudanças na vida 
dos empresários com a “Corona Crise”, é 
preciso uma atenção especial ao planeja-
mento tributário, que precisa ser refeito.

Este levantamento é feito ao final 
de cada ano, do qual levanta-se as in-
formações de receita bruta auferida, 
despesas incorridas, lucro do ano, e 
demais informações relevantes, para 
projetar o resultado do ano seguinte e, 
por consequência, escolher qual melhor 
regime de tributação adotar no ano que 
está chegando.

Acontece que em muitos casos, em 
decorrência do lucro ou das despesas 
passíveis de crédito de PIS e COFINS, o 
lucro presumido se mostra mais vantajoso. 
Porém, nesse novo cenário nossas receitas 

estão estacionadas devido a quarentena 
por conta da COVID-19, mas nossas des-
pesas fixas continuam sendo incorridas e 
podemos ter um impacto direto no nosso 
lucro, o que poderia justificar uma apura-
ção pelo lucro real em 2020, por exemplo.

Ainda que o lucro real não seja o regime 
mais vantajoso para 2020, mesmo diante 
do cenário da COVID-19, há outra questão 
a se levar em conta que é a tributação 
pelo regime de Caixa ou Competência, 
no lucro presumido, visto que, enquanto 
no primeiro eu tributo somente quando 
receber dos meus clientes, no segundo 
eu tributo quando auferir a receita, ou 
seja, no mês que prestar os serviços ou 
vender a mercadoria, independente de 
ter recebido ou não.

A questão da escolha do Caixa ou 
Competência pode ser determinante no 

fluxo de caixa das empresas, embora não 
mude a efetiva carga tributária. Enquanto 
a comparação entre lucro presumido ou 
real, com base nos novos dados estimados 
após a pandemia, podem ser determi-
nantes no montante a pagar, e podem 
ser objeto de “replanejamento” ainda em 
2020, caso a empresa ainda não tenha 
recolhido nenhuma guia de IRPJ e CSLL 
relativa a 2020.

“O pessimista reclama do vento, o 
otimista espera que ele mude, o realista 
ajusta as velas”, diz um ditado antigo - 
cujo autor é desconhecido – aplicável 
a este momento: sugere-se aos em-
presários ajustar as velas para navegar 
nesse novo oceano que se apresenta à 
nossa frente.
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Crise: como refazer o planejamento tributário
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