
Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 05 de maio de 2020 9Negócios
Empresas 

&

1. Contexto Operacional: A Sociedade tem por objetivos: a) A construção de edifícios com todas as 
suas obras complementares, por conta própria e de terceiros; b) Elaboração de projetos, consulto-
rias, administração e fiscalização das obras e serviços de engenharia civil, com exceção de trabalhos 
de geodesia, obras relativas a rios, canais e as concernentes a aeroportos; c) A compra e venda de 
materiais de construção; d) Condomínio e incorporações; e, e) Demais empreendimentos correlatos. 
Está localizada à Rua Manuel da Nobrega, 1280 - 3° andar - São Paulo, Brasil. 2. Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Sociedade são preparadas de acor-
do com as normas contábeis estabelecidas pela Lei nº 11.638/07 e suas alterações posteriores, bem 
como pela NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução 
CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade para vigência a partir de 1º de janeiro de 
2010. 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas 
pela Sociedade para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis são as seguintes: a) 
Apuração do resultado, receitas, despesas e classificação dos ativos e passivos: O resultado é 
apurado pelo regime de competência de exercícios e considera os rendimentos, encargos e efeitos das 
variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos, e os 
efeitos dos ajustes para o valor de mercado, quando aplicável e ajustes a valor presente, se relevantes. 
As receitas de contratos das obras são reconhecidas no resultado com base na relação percentual apu-
rada entre os custos orçados e correspondentes custos incorridos até a data do balanço. São classifica-
das como receitas antecipadas, no passivo circulante, os valores faturados de contratos firmados com 
Clientes, cuja execução será complementada no exercício seguinte. As receitas apropriadas, mas ainda 
não faturadas, são demonstradas na rubrica Direitos a Faturar. As despesas são reconhecidas com ob-
servância do regime de competência contábil. Os itens relacionados às obras são alocados como cus-
tos. As contas a receber de Clientes são demonstradas pelo valor nominal do faturamento. Foi constituí-
da provisão para créditos de liquidação duvidosa no valor de R$ 281.399,64 (R$ 181.566,77 em 2018), 
considerada suficiente para cobrir eventuais perdas. Os demais ativos são demonstrados pelo custo de 
aquisição e/ou aplicação que incluem, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias incorri-
das até a data do balanço. Os passivos são demonstrados pelos valores contratados, acrescidos, quan-
do aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço, ajustados a valor 
presente quando aplicável e relevantes. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa estão representados por dinheiro em caixa, depósitos bancários de livre movimentação e inves-
timentos temporários de liquidez imediata, cujos resgates apresentem riscos insignificantes de perdas. 
Estes investimentos estão demonstrados ao custo acrescidos dos rendimentos “pro rata” auferidos até 
a data do balanço. c) Propriedade para investimento: Refere-se a um terreno localizado no Município 
de Atibaia - São Paulo. É demonstrado ao custo de aquisição. O terreno foi vendido no ano de 2019. d) 
Investimentos: Refere-se a investimentos em ações disponíveis para venda futura demonstrados ao 

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Permane-
cemos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.                                 A Administração

Passivo                2019                2018
Circulante   
Fornecedores (Nota 11) 8.845.363,81  12.613.987,96
Provisão para férias e encargos (Nota 12) 1.940.910,52  3.407.607,89
Obrigações tributárias (Nota 13) 1.219.479,08  2.350.598,81
Encargos sociais a recolher 403.392,19  392.188,83
Adiantamentos de clientes (Nota 14) 2.477.403,04  17.559.294,04
Provisão para processos (Nota 15) 2.499.289,54  2.572.412,40
Arrendimento Mercantil/Leasing a Pagar (Nota 16) 250.544,98  -
Outras provisões 46.710,60  52.530,60
Outras contas a pagar 133.009,58  133.009,58
Receita antecipada (Nota 17) 3.609.298,63  3.132.018,23
 21.425.401,97  42.213.648,34
Não Circulante   
Obrigações tributárias (Nota 13) 832.124,86  1.114.333,93
Arrendimento Mercantil/Leasing a Pagar (Nota 16) 319.346,22  -
 1.151.471,08  1.114.333,93
Patrimônio líquido   
Capital social (Nota 18) 34.019.528,04  4.019.528,04
Reserva de capital -  53.395,97
Reserva legal -  803.905,61
Reserva de retenção de lucro -  4.019.528,04
Reservas estatutárias -  7.163.954,61
Prejuízo Acumulado (7.308.880,01)  -
 26.710.648,03  16.060.312,27
 27.862.119,11  17.174.646,20
Total do Passivo 49.287.521,08  59.388.294,54

                     2019                    2018
Receita Operacional Líquida (Nota 19) 141.818.747,69  171.813.340,43
Custo dos serviços (145.941.707,75)  (171.012.273,73)
Lucro Bruto (4.122.960,06)  801.066,70
Despesas e Receitas Operacionais   
Despesas gerais e administrativas (Nota 20) (17.652.251,52)  (15.841.861,72)
Provisão para devedores duvidosos (99.832,87)  (14.800,50)
Outros resultados operacionais 1.468.991,13  (76.737,21)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras  (20.406.053,32)  (15.933.399,43)
Receitas financeiras 1.366.000,67  1.471.176,09
Despesas financeiras (290.147,19)  (733.803,81)
Prejuizo Antes do IR e CS (19.330.199,84)  (14.394.960,45)
Contribuição social -  -
Imposto de renda  -  -
Prejuizo Líquido do Exercício (19.330.199,84)  (14.394.960,45)
Prejuizo Líquido Por Ação (R$ 2,11599)  (R$ 1,57575)

Fluxo de caixa das atividades operacionais:                   2019                2018
Lucro (Prejuízo) liquido do exercício (19.330.199,84)  (14.394.960,45)
Ajustes do lucro (prejuízo) líquido:   
Depreciações e amortizações  513.358,66  479.973,34
Baixa de bens do imobilizado  37.765,34  59.520,00
Caixa operacional antes dos
 movimentos de capital de giro (18.779.075,84)  (13.855.467,11)
Diminuição (aumento) nos ativos:   
Clientes, deduzido de provisão para perdas 191.419,16  (1.438.130,79)
Direitos a faturar 23.484.090,19  (5.866.789,13)
Adiantamentos concedidos (278.836,14)  11.024,74
Impostos a recuperar  292.257,04  1.955.776,59
Outras contas a receber (35.100,00)  20.800,00
Mutuo ou empréstimos a controladas (62.360,00)  (1.549.920,00)
Operações derivativas (14.320,00)  (55.280,00)
Despesas antecipadas 55.306,52  23.958,59
Propriedades para Investimento 69.196,05  -
Depósitos judiciais 93.319,64  12.679,32
Aumento (diminuição) nos passivos:   
Fornecedores  (3.768.624,15)  1.064.216,96
Provisão para férias e encargos (1.466.697,37)  228.447,99
Obrigações tributárias (1.413.328,80)  663.289,75
Encargos sociais a recolher 11.203,36  (231.271,56)
Adiantamentos de clientes (15.081.891,00)  13.274.070,16
Provisão para contingências trabalhistas (73.122,86)  789.192,27
Arrend. Mercantil/Leasing a Pagar 569.891,20  -
Outras Provisões (5.820,00)  (141.727,20)
Receitas antecipada 477.280,40  487.224,82
Caixa líquido gerado
 pelas atividades operacionais  (15.735.212,60)  (4.607.904,60)
Fluxo de caixa das
 atividades de investimento:   
Compras de imobilizado (763.701,82)  (267.003,58)
Compras de intangível -  (13.820,14)
Investimentos disponíveis para venda -  (7.000,00)
   (763.701,82)  (287.823,72)
Fluxo de caixa das atividades financeiras:   
Aumento de Capital Social 30.000.000,00  -
   30.000.000,00  -
Aumento líquido de caixa e
 equivalentes de caixa 13.501.085,58  (4.895.728,32)
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do período  6.686.401,02  11.582.129,34
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do período  20.187.486,60  6.686.401,02
Aumento (redução) líquido de
 caixa e equivalentes de caixa 13.501.085,58  (4.895.728,32)

  Reservas  
   de Capital                        Reservas de Lucros                        
  Correção  Reserva
  Monetária Reserva  de Retenção Reservas Prejuízos
Descrição          Capital  do Capital           Legal            Lucros     Estatutárias     Acumulados                 Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017  4.019.528,04  53.395,97  803.905,61  4.019.528,04  21.591.123,58  -  30.487.481,24
  Prejuízo líquido do exercício  -  -  -  -  -  (14.394.960,45) (14.394.960,45)
  Transferência de Reservas Estatutárias  -  -  -  -  (14.394.960,45)  14.394.960,45  -
  Ajustes de exercícios anteriores  -  -  -  -  (32.208,52)  -  (32.208,52)
Saldos em 31 de dezembro de 2018  4.019.528,04  53.395,97  803.905,61  4.019.528,04  7.163.954,61  -  16.060.312,27
  Prejuízo líquido do exercício  -  -  -  -  -  (19.330.199,84)  (19.330.199,84)
  Transferência de Reservas de Capital  -  (53.395,97)  -  -  -  53.395,97  -
  Transferência de Reserva Legal  -  -  (803.905,61)  -  -  803.905,61  -
  Transferência de Reservas de Retenção Lucros  -  -  -  (4.019.528,04)  -  4.019.528,04  -
  Transferência de reservas estatutárias  -  -  -  -  (7.144.490,21)  7.144.490,21  -
  Aumento de Capital Social  30.000.000,00  -  -  -  -  -  30.000.000,00
  Ajustes de exercícios anteriores (Nota 18)  -  -  -  -  (19.464,40)  -  (19.464,40)
Saldos em 31 de dezembro de 2019  34.019.528,04  -  -  -  -  (7.308.880,01)  26.710.648,03

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 43.362.441/0001-46

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais - R$)

Ativo                 2019                2018
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 20.187.486,60  6.686.401,02
Clientes, deduzido de provisão para perdas (5) 11.731.465,45  11.922.884,61
Direitos a faturar (Nota 6) 6.747.110,76  30.231.200,95
Adiantamentos concedidos 355.011,30  76.175,16
Impostos a recuperar (Nota 7) 2.697.252,27  2.989.509,31
Outras contas a receber 1.464.383,76  1.429.283,76
Mútuo ou empréstimos a controladas 1.612.280,00  1.549.920,00
Operações Derivativas 17.927,08  23.071,48
Despesas antecipadas 223.773,12  279.079,64
 45.036.690,34  55.187.525,93
Não Circulante    
  Realizável a longo prazo    
Propriedade para investimento (Nota 1c)  -  69.196,05 
Depósitos judiciais (Nota 8) 271.496,92  364.816,56 
Invest. disponíveis p/venda (Nota 1d) 82.877,32  82.877,32 
 354.374,24  516.889,93 
  Imobilizado (Nota 9) 3.864.959,40  3.635.672,53 
  Intangível (Nota 10) 31.497,10  48.206,15 
 3.896.456,50  3.683.878,68 
 4.250.830,74  4.200.768,61 

Total do Ativo 49.287.521,08  59.388.294,54 

 Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em reais - R$) Demonstrações do Resultado Exercícios findos 
 em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios 
findos em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais - R$) 

 Saldos em  Saldos em Depreciação Líquido
Descrição       31/12/2018      Compras           Baixas      31/12/2019       acumulada      31/12/2019
Veículos  1.870.539,63   -  (791.122,75)  1.079.416,88   (855.906,08)  223.510,80
Terrenos  1.666.064,11  -  -  1.666.064,11  -  1.666.064,11
Imóveis  1.572.073,74   -  -  1.572.073,74   (509.631,41)  1.062.442,33
Máquina e equipamentos  742.298,87  20.316,58  (4.850,00)  757.765,45  (652.893,79)  104.871,66
Móveis e utensílios  549.535,44  -  -  549.535,44  (452.316,48)  97.218,96
Instalações  475.516,07  -  -  475.516,07  (347.779,15)  127.736,92
Arrendendamento Mercantil/Leasing  -  743.385,24  -  743.385,24  (173.861,62)  569.523,62
  6.876.027,86  763.701,82  (795.972,75)  6.843.756,93  (2.992.388,53)  3.851.368,40
Outras imobilizações  13.591,00  -  -  13.591,00  -  13.591,00
  6.889.618,86  763.701,82  (795.972,75))  6.857.347,93  (2.992.388,53)  3.864.959,40
10. Intangível: Os valores correspondentes aos programas de computador e marcas e patentes, 
anteriormente apresentados no imobilizado foram reclassificados para o Intangível. 
Contas             2019            2018
Programas de computador  508.590,87  508.590,87

Amortização (20% a.a.)  (486.398,75)  (469.689,70)
Marcas e Patentes  9.304,98  9.304,98
  31.497,10  48.206,15
O intangível apresentou a seguinte movimentação durante o exercício: 

 Saldos em  Saldos em Depreciação Líquido
Descrição     31/12/2018    Compras       Baixas     31/12/2019     acumulada    31/12/2019
Programas de Computador  508.590,87   -  -  508.590,87   (486.398,75)  22.192,12
Marcas e Patentes  9.304,98  -  -  9.304,98  -  9.304,98
  517.895,85  -  -  517.895,85  (469.689,70)  31.497,10

 Saldo Aumento Aumento Baixas/ Baixas/depósitos Saldo
Descrição     31/12/2018      processos   processo cível  Pagamentos                  judiciais      31/12/2019
Provisão para processos  2.572.412,40     214.840,68           -   (119.020,28)              (168.943,26)    2.499.289,54 

custo de aquisição. e) Imobilizado: É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação 
é calculada pelo método linear mediante aplicação das taxas máximas permitidas pela legislação fiscal, 
discriminada na Notas nº 9. A Sociedade revisou as estimativas de vida útil dos imóveis, mas optou por 
manter as depreciações com base nas taxas fiscais devido à imaterialidade do ajuste. No entendimento 
da Administração as taxas fiscais utilizadas para os demais grupos do imobilizado refletem razoavelmente 
o tempo de vida útil estimado dos bens para a Sociedade, e a revisão das estimativas de vida útil não 
resultarão em diferenças significativas. f) Intangível: Valores correspondem a valores pagos na cessão 
de direitos de uso de programas de computador, amortizados à taxa de 20% a.a. que corresponde ao 
prazo contratual desses direitos. g) Provisão para férias e encargos sociais: Foram constituídas com 
base nas férias vencidas e proporcionais correspondentes, até a data do balanço. h) Provisões para 
o imposto de renda e contribuição social: São constituídas pelo seu valor bruto de acordo com as 
normas fiscais aplicáveis em cada período base. O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% até 
um lucro tributável anual de R$ 240.000,00. Acima desse valor, é devido um adicional de 10%. A alíquota 
da contribuição social é de 9% sobre a base tributável. Os cálculos do imposto de renda e contribuição 
social, bem como suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitas a revisões por parte 
das autoridades fiscais, por períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data do pagamento ou 
entregas das declarações de rendimentos. As declarações de imposto sobre a renda estão sujeitas à re-
visão pelas autoridades competentes por período de cinco anos após a sua entrega. i) Demais passivos, 
provisões, ativos e passivos contingentes: A Sociedade reconhece uma provisão no balanço quando 
há uma obrigação legal ou não formalizada presente como consequência de um evento passado e é 
provável que recursos sejam exigidos para liquidar essa obrigação. As provisões para riscos tributários, 
cíveis e trabalhistas são registradas tendo como base as avaliações dos consultores jurídicos responsá-
veis pela condução dos processos, por montantes que a Administração considera suficientes para cobrir 
as prováveis perdas. Ativos contingentes, quando existentes, não são reconhecidos nas demonstrações 
contábeis e somente são divulgados quando for provável a entrada de benefício econômico. Os pas-
sivos contingentes são divulgados em nota, a menos que sejam classificados como perdas remotas. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
                  2019               2018
Disponibilidades em Bancos  45.538,62  30.874,23
Aplicações financeiras:    
Em CDB - Certificados de Depósitos Bancários  18.685.077,30  4.759.675,16
Em fundos de investimentos  1.456.770,68  1.895.851,63
  20.141.847,98  6.655.526,79
  20.187.386,60  6.686.401,02
As aplicações financeiras apresentaram a seguinte movimentação durante o exercício:

  Saldos     Saldos
Bancos                              Tipo Aplicação   31/12/2018       Aplicações            Resgates Rendimentos    IRRF / IOF     31/12/2019
Bradesco S/A  Bradesco FI Renda Fixa Target  265.716,55  1.003.500,00  (1.092.000,00)  14.806,03  (3.781,35)  188.241,23
Itaú Unibanco S/A  Corp Plus DI  1.630.135,08  49.900.980,00  (50.318.947,52)  116.010,74  (59.648,85)  1.268.529,45
Sumitomo Mitsui S/A  CBD POS SNAP  1.044.193,50  8.000.000,00  (3.798.543,71)  354.408,38  (35.035,68)  5.565.022,49
Banco MUFG Brasil S/A CDB P Indeib Pós Indexador CDI  624.182,49  57.768.200,00  (56.407.551,19)  216.240,40  (74.296,16)  2.126.775,54
Banco Mizuho do Brasil S/A  CDICETIP  3.091.299,17  15.000.000,00  (7.630.699,34)  607.398,14  (74.718,70)  10.993.279,27
    6.655.526,79  131.672.680,00  (119.247.741,76)  1.308.863,69  (247.480,74)  20.141.847,98

As aplicações financeiras estão concentradas no Banco Bradesco, Itaú, Sumitomo Mitsui, Banco 
MUFG e Banco Mizuho em aplicações conservadoras como CDB e Fundo de aplicações de 
curto prazo, a taxas usuais de mercado, com rentabilidade média de 3,91% a 13,60% ao ano.
5. Clientes, Deduzido de Provisão Para Perdas: Clientes                2019               2018
Sociedade Beneficente São Camilo  4.318.339,59  5.866.029,84
Pirelli Pneus Ltda.  2.944.949,64  4.474.692,31
Omron Healthcare Brasil Industria e Com. Prod. Medicamentos   2.614.344,00  -
Hydac Tecnologia Ltda  1.211.291,50  -
Nal do Brasil Industria e Comercio de Companhia Iluminação  407.465,78  -
Outros  516.474,58  1.763.729,23
(-) Provisão para Perdas  (281.399,64)  (181.566,77)
  11.731.465,45  11.922.884,61
6. Direitos a Faturar: Clientes                2019               2018
Unicharm do Brasil Industria e Com. de Produtos Higienicos  2.982.436,61  -
Omron Healthcare Brasil Industria e Comercio
 de Produtos Medicinais  2.631.857,79  -
Nal do Brasil Industria e Comercio de Companhia Iluminação  191.230,42  -
Sociedade Beneficente São Camilo  -  10.207.167,66
Hydac Tecnologia Ltda.  -  4.513.485,54
Funcate – São Jose dos Campos  -  4.326.457,65
Outros  941.585,94  11.184.090,10
  6.747.110,76  30.231.200,95
7. Impostos a Recuperar: Descrição                2019               2018
Retenção seguridade social sobre obras  1.639.927,69  1.857.874,48
IRRF sobre aplicações financeiras   747.151,94  836.088,12
Outros impostos a recuperar  310.172,64  295.546,71
  2.697.252,27  2.989.509,31
 Saldos  Compensações Saldos
Descrição  31/12/2018   Adições   Transferências   31/12/2018
IRRF 2011  10.305,76  -   -  10.305,76

IRRF 2012  4.636,00  -  -  4.636,00
IRRF 2016  505.848,93  -  -  505.848,93
IRRF 2017  82.648,97  -  (53.277,11)  29.371,86
IRRF 2018  232.648,46  -  (225.466,71)  7.181,75
IRRF 2019  -  189.807,64  -  189.807,64
CSLL/PIS/COFINS  274.898,69   14.625,93  -  289.524,62
Retenção para seguridade social  1.857.874,48  5.561.945,86  (5.779.892,65)  1.639.927,69
Imposto diferido  20.648,02  -  -  20.648,02
  2.989.509,31  5.766.379,43  (6.058.636,47)  2.697.252,27
8. Depósitos Judiciais: Descrição                2019               2018
ISS Imposto sobre Serviços  142.057,89  142.057,89
Processos trabalhistas  129.439,03  222.758,67
  271.496,92  364.816,56
Depósito ISS: a Sociedade busca o direito de excluir da base de cálculo do ISS os materiais empregados 
em suas obras, bem como de obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos no período de 
abril a agosto/1998. Para todos os depósitos judiciais acima foram constituídas provisões para perdas.
9. Imobilizado: Contas Taxa anual Depreciação              2019              2018
Veículos  20%  1.079.416,88  1.870.539,63
Terrenos  -  1.666.064,11  1.666.064,11
Imóveis  4%  1.572.073,74  1.572.073,74
Máquinas e equipamentos  10%  757.765,45  742.298,87
Móveis e utensílios  10%  549.535,44  549.535,44
Instalações  10%  475.516,07  475.516,07
Arrendamento Mercantil/Leasing  -  743.385,24  -
    6.843.756,93  6.876.027,86
Depreciação acumulada    (2.992.388,53)  (3.253.946,33)
    3.851.368,40  3.622.081,53
Outras imobilizações  -  13.591,00  13.591,00
    3.864.959,40  3.635.672,53
O imobilizado apresentou a seguinte movimentação durante o exercício:

A Sociedade está sujeita a contingências fiscais, trabalhistas, cíveis e outras. Periodicamente, a 
Administração revisa as contingências conhecidas e avalia as probabilidades de eventuais perdas. 
16. Arrendamento Mercantil/Leasing: 
Curto Prazo
Descrição            2019             2018
Arval Brasil Ltda  250.544,98  -
  250.544,98  -
Longo Prazo
Descrição              2019             2018
Arval Brasil Ltda.  319.346,22  -
  319.346,22  -
Determinados contratos de arrendamento mercantil transferem substancialmente a Sociedade 
os riscos e benefícios inerentes a propriedade de um ativo. Esses contratos são caracterizados 
como contratos de arrendamento financeiro e os ativos são reconhecidos pelo valor justo ou 
pelo valor presente dos pagamentos mínimos previstos em contrato. Os bens reconhecidos 
como ativos são depreciados pelo prazo dos contratos de arrendamento financeiro conforme 
consta na  Nota Explicativa 9. Os encargos financeiros relativos aos contratos de arrendamento 
financeiro são apropriados ao resultado ao longo do prazo do contrato, com base no método do 
custo amortizado e da taxa de juros efetiva. 
17. Receita Antecipada: São classificadas como receita antecipada os valores faturados de 
contratos firmados com Clientes, cuja execução será complementada no exercício seguinte.
Descrição              2019             2018
Pirelli – Campinas  907.482,32  -
Unicharm – Jaguariuna  435.869,32  76.280,58
Toyota – Sorocaba  415.739,79  -
Sumitomo Rubber – PR  -  553.236,44
CCI Brasil – Salto  -  359.158,28
Pirelli – Elias Fausto  -  44.331,25
Outros  1.850.207,20  2.099.011,68
  3.609.298,63  3.132.018,23
18. Capital Social: O capital social, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estava representado 
por 9.135.291 ações ordinárias sem valor nominal, assim distribuídas:
             2019             2018
Toda Corporation – Japão  9.135.289  9.135.289
Domiciliados no país  2  2
  9.135.291  9.135.291
O Estatuto Social prevê dividendos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado de acordo 
com as normas estabelecidas pela Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 11.638/07, aos quais 
podem ser retidos parcial ou totalmente, caso não haja oposição de qualquer acionista. Assim 
como, em 31/12/2018, devido ao prejuízo apurado no período e também devido ao prejuízo 
apurado em 31/12/2019 os dividendos obrigatórios não serão distribuídos por sua não previ-
são estatutária, na hipótese de resultados negativos. O valor de R$ 19.464,40 apresentado 
nas mutações do patrimônio líquido do exercício de 2019, refere-se a erro de classificação de 
valor imaterial, cuja correção será efetuada em Janeiro de 2020. 
19. Receita Operacional Líquida: 
RECEITAS OPERACIONAIS                  2019                   2018
Receita Bruta de Vendas 153.348.691,75  181.824.595,20
Impostos incidentes sobre vendas (11.529.944,06)  (10.011.254,77)
Receita Operacional Liquida 141.818.747,69  171.813.340,43
20. Despesas Gerais e Administrativas:
Descrição                2019                2018
Despesas com pessoal,
 encargos e benefícios  10.403.538,18  8.171.924,47
Despesas com prestadores de serviços  3.743.420,01  3.761.390,18
Despesas com relações comercias  1.169.046,35  930.761,87
Impostos, taxas, 
mensalidades, anuidades  261.285,37  872.178,43
Despesas com ocupação  629.261,22  651.795,51
Despesas de escritório  217.334,85  253.425,05
Despesas com manutenção  141.951,05  166.779,30
Outros  1.086.414,59  1.033.606,91
  17.652.251,62  15.841.861,72
O aumento das despesas gerais e administrativas se deve ao fato de que no ano de 2019 houve 
diminuição no quadro de funcionários, ocasionado aumento nas despesas com demissão de 
pessoal, encargos e benefícios. 
21. Participações Permanentes em Controladas: Em setembro de 2018 foi constituída uma 
Sucursal da Sociedade na República do Paraguai com a denominação social de CONSTRUTO-
RA TODA DO BRASIL S/A – SUCURSAL PARAGUAY com capital equivalente a USD 20.000,00. 
O investimento feito pela sociedade foi de R$ 83.836,00. A Sucursal foi constituída com o objeti-
vo de dinamizar seus negócios naquele país e o local servirá como escritório de apoio adminis-
trativo às obras contratadas naquele País. No final do período a sucursal apresentou um prejuízo 
de R$ 354.974,92 e apresentou o seguinte quadro de equivalência patrimonial: 
Patrimônio líquido - CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S.A., SUCURSAL PARAGUAY
Patrimônio Líquido                       R$  
Capital Social 83.836,00 
Resultados Acumulados   (193.603,26)
Lucro/Prejuizo Periodo  (354.974,92)
Total do Patrimônio Líquido (464.742,18)
Devido a sucursal apresentar um Patrimônio Líquido negativo de R$ 464.742,18 não consi-
deramos no Balanço Patrimonial o resultado do investimento. 22. Cobertura de Seguros: 
Em 31/12/2019 e 2018 a Sociedade possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos 
diversos para os bens do ativo imobilizado e para os estoques por valores considerados sufi-
cientes para cobrir eventuais perdas. 23. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos finan-
ceiros apresentados pela Empresa em 31/12/2019 são basicamente Aplicações Financeiras 
em CBD’s e Fundos de Investimentos decorrentes de operações com os Bancos MUFG, 
Bradesco, Itaú, Sumitomo Mitsui e Banco Mizuho. 24. Eventos Subsequentes: Não existem 
eventos subsequentes às demonstrações financeiras de 31/12/2019 até o momento que pos-
sam impactar significativamente aos números apresentados.

11. Fornecedores: A Conta Fornecedores são obrigações à pagar por materiais e serviços que 
foram adquiridos no decorrer do curso normal para execução das obras. Os vencimentos são 
devidos no período de até um ano. Fornecedores             2019               2018
Temon Técnica de Montagens e Construções Ltda.  278.910,00  624.837,53
Pro Painel Equipamentos Eletricos Ltda.  141.175,06  -
Adm Administradora de Beneficios Ltda.  123.783,51  142.954,72
Soluções em Aço Usiminas S/A  -  205.716,53
Adeluz Soluções Construtivas Ltda.  -  200.327,48
Retenções por garantia de serviços  6.446.921,51  7.010.884,94
Outros  1.854.573,73  4.429.266,76
  8.845.363,81  12.613.987,96
12. Provisão para Férias e Encargos: A Provisão para Férias e Encargos é constituída men-
salmente, em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas  
e proporcionais, acrescidos dos respectivos encargos. Descrição               2019                2018
Provisão para Férias  1.394.964,68  2.491.011,21
Encargos Sociais sobre Férias  545.945,84  916.596,68
  1.940.910,52  3.407.607,89
13. Obrigações Tributárias: Curto Prazo: Descrição               2019            2018
COFINS – Contribuição a Seguridade Social  259.482,73  795.912,11
Retenção Para Seguridade Social  98.609,19  279.268,44
IRRF – Imposto Renda Retido na Fonte Folha Pagamento  261.677,80  359.385,83
ISS – Imposto sobre Serviços de Quaisquer Naturezas  201.325,16  330.273,10
PAES – Parcelamento Especial Lei 11.941/2009  222.446,52  214.143,24
PAT-PMSP – Parcelamento Administrativo Tributário  107.666,64  101.579,16

PIS – Programa de Integração Social  56.080,33  172.466,36
OUTROS  12.190,71  97.570,57
  1.219.479,08  2.350.598,81
Longo Prazo: Descrição              2019             2018
PAES – Parcelamento Especial Lei 11.941/2009  545.013,69  741.876,99
PAT-PMSP - Parcelamento
 Administrativo Tributário  287.111,17  372.456,94
  832.124,86  1.114.333,93
Em 06 de dezembro de 2013 a Sociedade entrou com novo pedido de parcelamento junto a Receita 
Federal do Brasil – Reabertura da Lei nº 11.941/2009. Em 13 de setembro de 2018 a Sociedade aderiu 
PAT – Parcelamento de Débitos Tributários da Prefeitura Municipal de São Paulo. 14. Adiantamentos 
de Clientes: Os valores correspondentes aos saldos dos adiantamentos de clientes para execução 
das obras contratadas no decorrer do período. Clientes               2019                2018
Honda Energy do Brasil Ltda.  2.004.000,00  -
Nal do Brasil Industria e Comercio de Companhia Iluminação  365.304,14  -
Sociedade Beneficente São Camilo  -  5.194.865,05
Hydac Tecnologia Ltda.  -  4.086.921,45
Unicharm do Brasil Industria e Comercio de Produtos Higiene  -  2.256.443,04
Outros  108.098,90  6.021.064,50
  2.477.403,04  17.559.294,04
15. Provisão Para Processos: A Sociedade constitui provisões para todos os processos que pro-
vavelmente resultarão em desembolsos de recursos para a liquidação das obrigações, utilizando 
como parâmetro as opiniões dos advogados responsáveis e análises individuais do andamento de 
cada ação. A provisão para processos apresentou a seguinte movimentação no exercício:

Ilmos Srs. Administradores e Acionistas da Construtora Toda S/A Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Construtora Toda do Brasil S/A que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Construtora Toda do Brasil S/A em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações 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 Sociedade 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 Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 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 internacionais 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. Comercioparte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras 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 executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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 con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 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 Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos 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 possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas 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 Sociedade a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações 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 identificamos durante nossos trabalhos.

 São Paulo, 02 de Abril de 2020. 
Sandro Casagrande - Sócio Contador CRC 1SP194140/O-9 
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O que os 
empreendedores 
estão fazendo 
para sair da crise?

Gabriel Mecca (*)
  
Um dos caminhos para enca-

rar esse momento de recessão 
é o alavancamento.

Junto com o Coronavírus, 
chegou uma enorme crise fi-
nanceira. Por conta da quaren-
tena, as pessoas estão ficando 
dentro de suas casas e o con-
sumo diminuiu drasticamente. 
Isso acaba afetando demais 
as empresas. Para evitar de-
missões, dívidas e até mesmo 
a falência, os proprietários 
precisam ser criativos e pensar 
em maneiras de encarar a crise 
de frente. 

Uma das principais alter-
nativas é alavancar o seu 
empreendimento. Mas o que 
isso significa? É bem simples. 
Funciona como um emprésti-
mo, onde você pega dinheiro 
de investidores para aumentar 
a produção do seu negócio. 
Com um maior capital, há 
maiores chances de lucrar. Há 
dois tipos de alavancamento de 
empresas: financeira e opera-
cional. Saber como cada uma 
delas funciona é fundamental 
para saber qual combina mais 
com o seu negócio. 

A empresa alavancada finan-
ceiramente acontece quando 
investidores colocam dinhei-
ro no seu negócio para ele 
lucrar mais sem ter que, ne-
cessariamente, aumentar os 
investimentos e as despesas. 
Você poderia usar esse capital 
para trocar equipamentos 
antigos por novos, dando uma 
melhor condição de trabalho 
aos funcionários, por exem-
plo. Optando por esse tipo de 
alavancamento, será neces-
sário ter bastante atenção ao 
Imposto de Renda (IR) e os 
juros devidos sobre os lucros 
da empresa. 

Já o alavancamento opera-
cional é quando investidores 
externos colocam dinheiro 
na empresa para aumentar a 
capacidade produtiva com o 
objetivo de também aumentar 
os lucros. Não mexer nos cus-
tos fixos mensais do negócio e 
crescer a produção é o grande 
objetivo desse alavancamento. 
Um recurso para ser usado no 
alavancamento operacional é 
o cálculo do Grau de Alavan-
cagem Operacional (GAO), 
que é a divisão entre o varia-
ção da porcentagem do lucro 
operacional e a variação da 
porcentagem de venda. 

Deste jeito, será possível 
enxergar se a injeção finan-
ceira está funcionando ou não. 
Deve-se ter muito cuidado 
ao fazer o alavancamento de 
um negócio. Pedir dinheiro 
emprestado e contar com 
investimento de terceiros são 
tomadas de decisão arrisca-
das. Conte sempre com um 
contador ou um especialista 
em investimentos dentro do 
seu negócio. 

Em um momento de pan-
demia, parece muito óbvio 
alavancar um restaurante 
ou uma pequena agência. É 
essencial ter certeza que a 
produção irá aumentar o sufi-
ciente para gerar lucro. Além 
de ficar atento aos gastos fixos 
que qualquer empresa já tem. 
Alavancar a empresa e ver suas 
contas mensais crescerem é 
um mau sinal. 

Como todo investimento, há 
chances de dar muito certo 
e seu negócio crescer e dar 
muitos lucros. Mas também 
dar muito errado e as dívidas 
aumentarem. Com o alavanca-
mento não é muito diferente. 
Se funcionar, o lucro da sua 
empresa irá aumentar e os 
ganhos de todas as pessoas 
envolvidas serão maiores. Mas 
se não der certo, as contas 
irão aumentar, a marca ficará 
desvalorizada no mercado e 
as chances de outros terceiros 
investirem são bem menores. 

Com quase um mês de qua-
rentena no Brasil, como o seu 
negócio reagiu? Converse com 
a sua equipe e quem cuida das 
finanças do negócio. Avalie se 
um alavancamento é uma das 
alternativas para enfrentar 
essa crise.

(*) - É jornalista.
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