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Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto lucro líquido por ação)
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Relatório de Administração: Senhores Acionistas: Na forma do artigo 176 da Lei n.º 6.404-76, e em conformidade com o Estatuto Social desta Com-
panhia, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro 
de 2018, expressas em Reais. Colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Das atividades operacionais 2019 2018

Lucro líquido antes do IR e da CS 46.422.703,39 31.839.709,52
Ajustes para conciliar o resultado às 
disponibilidades geradas pelas 
atividades operacionais: 
Depreciações e amortizações 241.409,27 276.265,00
Resultado de equivalência patrimonial (46.792.232,45) (32.303.457,59)
Decréscimo (acréscimo) em ativos 
Créditos diversos 4.122.733,97 (6.127.660,53)
(Decréscimo) acréscimo em passivos 
Fornecedores 2.500,00 0,00
Obrigações tributárias (24,25) (1.848,01)
Outras contas a pagar (16.872.738,76) 14.453.623,23
Caixa proveniente das operações (12.875.648,83) 8.136.631,62
Imposto de renda e contribuição social pagos (204,56) (546,99)
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) 
atividades operacionais (12.875.853,39) 8.136.084,63
Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Imobilizado (518.990,00) (165.000,00)
Investimento 13.408.000,00 (235.394.814,46)
Caixa líquido aplicados nas 
atividades de investimento 12.889.010,00 (235.559.814,46)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Das atividades de financiamento com acionistas 
Distribuição de lucros 0,00 (7.959.790,63)
Constituição da reserva legal 0,00 2.200,00
Resultado ajustado de exercícios anteriores 0,00 235.392.614,46
Contas a receber para partes relacionadas 0,00 8.960,00
Caixa líquido utilizado pelas atividades 
de financiamento com acionistas 0,00 227.443.983,83
Aumento (Redução) líquido de 
caixa e equivalente de caixa 13.156,61 20.254,00
Caixa e equivalentes de caixa 
No início do exercício 135.576,61 115.322,61
No fim do exercício 148.733,22 135.576,61
Aumento (Redução) líquido de 
caixa e equivalente de caixa 13.156,61 20.254,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Em Reais

 2019 2018
(+/-) Despesas e receitas operacionais  46.422.703,39 31.839.709,52
Despesas administrativas (367.621,77) (461.372,20)
Despesas tributárias  0,00 (195,32)
Despesas financeiras (2.759,60) (4.459,64)
Receitas financeiras 852,31 2.279,09
(+/-) Resultado de equivalência patrimonial 46.792.232,45 32.303.457,59

  2019 2018
( = ) Resultado operacional 46.422.703,39 31.839.709,52
(=) Resultado antes 
das provisões tributárias 46.422.703,39 31.839.709,52
( - )  Contribuição social (76,71) (205,12)
( - )  Provisão para imposto de renda (127,85) (341,87)
( = )  Resultado líquido do exercício 46.422.498,83 31.839.162,53

Demonstração do Resultado Demonstração do Resultado

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquído Capital Capital a Reserva Retenção Lucros 
Descrição Social Integralizar Legal de lucros Acumulados Total 
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 100.012,00 (89.012,00) 0,00 0,00 (1.738.403,47) (1.727.403,47)
Lucro Líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 31.839.162,53 31.839.162,53
Constituição da reserva legal 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
Resultado ajustado de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 235.392.614,46 0,00 235.392.614,46
Distribuição de lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.959.790,63) (7.959.790,63)
Transferência para retenção de lucros 0,00 0,00 0,00 23.879.371,90 (23.879.371,90) 0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 100.012,00 (89.012,00) 2.200,00 259.271.986,36 (1.738.403,47) 257.546.782,89
Lucro Líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 46.422.498,83 46.422.498,83
Transferência para retenção de lucros 0,00 0,00 0,00 46.422.498,83 (46.422.498,83) 0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 100.012,00 (89.012,00) 2.200,00 305.694.485,19 (1.738.403,47) 303.969.281,72

   2019  2018
Ativo / Circulante 27.901.698,07 32.011.275,43
  Disponibilidade e Aplicações financeiras 148.733,22 135.576,61
  Créditos diversos e outros ativos 27.752.964,85 31.875.698,82
Não Circulante 375.899.916,90 342.238.103,72
Realizável a Longo Prazo 34.771,48 34.771,48
  Créditos de pessoas ligadas 34.771,48 34.771,48
Investimentos 374.826.504,50 341.442.272,05
  Investimentos 374.826.504,50 341.442.272,05
Imobilizado 1.038.640,92 761.060,19
  Imobilizado líquido 1.038.640,92 761.060,19
Total do Ativo 403.801.614,97 374.249.379,15

 2019  2018
Passivo / Circulante 99.632.333,25 116.502.596,26
  Fornecedores 2.500,00 0,00
  Obrigações trabalhistas e tributárias 14,29 38,54
  Outras contas a pagar 99.629.818,96 116.502.557,72
Não Circulante 200.000,00 200.000,00
Exigível A Longo Prazo 200.000,00 200.000,00
  Débitos de pessoas ligadas 200.000,00 200.000,00
Patrimônio Líquido 303.969.281,72 257.546.782,89
  Capital social 100.012,00 100.012,00
  (-) Capital a integralizar (89.012,00) (89.012,00)
  Reserva de Capital 2.200,00 2.200,00
  Reserva de Lucros 303.956.081,72 257.533.582,89
Total do Passivo 403.801.614,97 374.249.379,15

 Balanço Patrimonial  Balanço Patrimonial

Recentemente, a mídia brasileira 
noticiou um caso inusitado de uma vio-
linista brasileira que precisa de “mais 
seguidores” para conseguir o visto de 
permanência na Austrália. Ao contrário 
disso, os Estados Unidos não exigem 
quantidade mínima de seguidores em 
redes sociais nem mesmo para os famo-
sos influenciadores digitais.  

Isto ocorre porque os influenciadores 
se encaixam em um tipo de visto que 
leva em consideração um conjunto de 
fatores que vai muito além do número de 
seguidores. No caso da Austrália, o visto 
é bem específico e chamado de “Visto 
de talento distinto”, que possui três re-
quisitos: ser artista internacionalmente 
reconhecido, ter inglês fluente e “agregar 
valor ao país”, ou seja, de certa forma, 
dá margem para uma subjetividade que, 
de alguma maneira, gerou a polêmica.  

Já no caso do visto americano para ar-
tistas e influenciadores digitais, existem 
critérios bem específicos que podem 
comprovar o que se pode chamar de 
“Visto de habilidades especiais” ou “Visto 
de habilidades extraordinárias”, uma vez 
que ambos se enquadram na categoria 
de vistos “EB”s (employment-based).  
O visto EB1 de “habilidades extraordi-
nárias” foi apelidado, de certa forma, 
indevidamente de “Visto Einstein”, mas 
não é necessário ser um “Einstein” na 
carreira para conseguir o visto. 

Na verdade, os profissionais com habi-
lidades extraordinárias são aqueles que 
podem, de alguma forma, demonstrar 
e comprovar através de criteriosa do-
cumentação as suas habilidades “fora 
do comum” em sua área de atuação, 
que possuem amplo reconhecimento 
nacional ou internacional, evidência de 
publicações sobre a carreira em veícu-
los de grande imprensa, evidência de 
recebimento de prêmios nacionais ou 
internacionais por excelência em sua 
área de atuação.  

A AG Immigration possui uma lista 

O profissional precisa estar no topo de sua 
carreira profissional.
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A liderança precisou 
se adaptar às novas 
necessidades de sua 

equipe para manter o enga-
jamento em uma forma de 
trabalho virtual e a distância. 
Com este novo cenário, os 
especialistas de RH da Luan-
dre, analisam o que passa a 
ser relevante para um pro-
fissional que ocupa um nível 
hierárquico de liderança e 
gestão de equipes.

Segundo Gabriela Mative, 
Superintendente de Recru-
tamento e Seleção da Luan-
dre, o que já se consegue 
observar é que empatia e hu-
manidade estão em alta. “O 
líder da atualidade é o acessí-
vel, que gera comunicação e 
não o que barra o fluxo desta. 
Não há problemas em o cola-
borador dizer eu não sei e o 
próprio líder também, aliás 
isso demonstra para equipe 
que o líder pode sim se co-
locar como uma pessoa que 
não tem todas as respostas, 
desmistificando esse papel 
de onipotência, explica.

Para Gabriela, este novo 
líder que se coloca como um 

O profissional do futuro será aquele que vai saber lidar com 
pessoas que pensem diferente dele.
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Nove entre dez 
brasileiros querem 
gerar a própria 
energia 

Atualmente, nove em cada 
dez brasileiros gostariam de 
produzir a sua própria eletri-
cidade renovável, por meio de 
sistemas solares fotovoltaicos 
e outras tecnologias, enquan-
to 84% dos consumidores 
consideram a tarifa cobrada 
na conta de luz cara ou muito 
cara no País. É o que aponta 
a nova edição da pesquisa 
Ibope Inteligência de 2020, 
encomendada pela Abraceel. 
Isso reflete a preocupação da 
sociedade com o desenvolvi-
mento econômico competitivo 
e sustentável do Brasil no 
pós-pandemia.

A avaliação é do CEO da As-
sociação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (ABSO-
LAR), Rodrigo Sauaia. Segun-
do o dirigente, o motivo deste 
forte interesse dos consumido-
res está ligado a três fatores 
fundamentais: a redução dos 
preços de equipamentos foto-
voltaicos, o aumento crescente 
das tarifas de eletricidade dos 
consumidores e uma crescente 
consciência dos brasileiros 
sobre temas econômicos e de 
sustentabilidade.

“Outro fator importante 
e que chama cada vez mais 
a atenção dos governos e 
do Congresso Nacional é o 
gigantesco potencial de ge-
ração de emprego e renda da 
energia solar. Isso será crucial 
aos brasileiros na saída da 
pandemia, que deixou mui-
tos desempregados no País. 
Por ser um mercado muito 
dinâmico, com forte atração 
de investimentos, a energia 
solar é uma alavanca para o 
desenvolvimento econômico 
sustentável do Brasil”, escla-
rece Sauaia.

“Desde 2012, o setor solar 
fotovoltaico brasileiro já gerou 
mais de 182 mil empregos acu-
mulados e trouxe mais de R$ 
31,8 bilhões de investimentos 
privados, espalhados por todas 
as regiões do País. Até julho de 
2020, o setor gerou mais de 47 
mil novos postos de trabalho, 
mesmo com a crise de saúde 
e econômica decorrentes 
da pandemia da COVID-19”, 
acrescenta o presidente do 
Conselho de Administração da 
ABSOLAR, Ronaldo Koloszuk. 

“A energia solar é competiti-
va e poucos investimentos são 
tão rentáveis no Brasil quanto 
um sistema fotovoltaico, já que 
a tarifa da energia elétrica do 
Brasil é uma das mais caras 
do mundo, o que tem levado, 
de forma constante, muitos 
consumidores a utilizar a tec-
nologia”, completou Koloszuk. 
Fonte: Absolar.

Pandemia evidencia 
a importância de 

testar novas ou velhas 
tecnologias

Temos um 
entendimento comum 
que o tempo é nosso 
bem mais precioso, 
em especial, pelo fato 
dele ser finito

Há diversas refle-
xões, expressões, 
pensamentos e até 

poemas recitando o valor 
do tempo. E, em tempos de 
pandemia e distanciamen-
to social, tenho a sensação 
de que as discussões sobre 
o tempo ficaram mais difu-
sas, dependendo do con-
texto em que cada um se 
encontra. Nesse cenário, 
as empresas têm feito uso 
intenso do home office e, 
com este, os colaboradores 
têm aumentado, conside-
ravelmente, as horas em 
vídeo conferência. 

E, para quem está acostu-
mado com esse ambiente, 
sabe que, além do elevado 
tempo literalmente dentro 
das reuniões, há um uso 
abundante de apresenta-
ções em Powerpoint, de 
longe a ferramenta mais 
usada em reuniões cor-
porativas. Motivados pela 
busca de produtividade e 
um melhor uso do tempo, 
recentemente, fizemos 
uma mudança radical na 
Tenda: passamos a adotar 
a prática há muito valida-
da pela Amazon de usar 
documentos escritos em 
Word em reuniões, que 
chamamos carinhosamen-
te de “doc”.

E os ganhos, até agora, 
têm sido surpreendentes. 
Estimamos uma produ-
tividade três vezes supe-
rior ao que tínhamos nos 
tempos do Powerpoint. 
Diferentemente da Ama-
zon, que é bastante ca-
tegórica em proibir o uso 
de Powerpoint, definimos 
um modelo híbrido, que 
permite o uso de formatos 
diferentes, de acordo com 
a natureza da discussão. 
Para nós, o uso do forma-
to “doc” é ideal quando 
a finalidade da reunião é 
convergir para uma de-
cisão ou alinhamento, ou 
seja, quando se deseja (i) 
solicitar a aprovação de 
um tema ou (ii) reportar 
o status de algo. 

Alguns exemplos que 
ilustram isso são: apre-
sentação de resultados, 
aprovação de projetos e/ou 
investimentos e apresenta-
ção de um novo produto 
ou serviço, como um novo 
site ou app. 

Entendemos também que 
o formato do “doc” não é re-
comendado para discussões 
divergentes, que incluem, 
entre outras coisas:

(i) temas criativos, como 
criação de campanhas, 
design de soluções ou 
novo produto, (ii) dis-
cussões que exigem uso 
de ferramentas visuais, 
como planta 3D, projeto 
de implantação, filme pu-
blicitário, (iii) reuniões de 

ideação ou (iv) reuniões 
emergenciais, em que a 
velocidade da discussão 
é mais relevante do que o 
investimento do tempo de 
preparação do documento.

Em nosso caso prático, 
comprovamos, além da 
maior produtividade, um 
ganho relevante em clare-
za. A substituição de apre-
sentações de Powerpoint 
por documentos escritos 
ajuda os participantes a 
desenvolver clareza sobre 
um projeto ou proposta 
em discussão, a partir da 
leitura concentrada para o 
profundo entendimento do 
tema, favorecendo, assim, 
uma melhor discussão. 
Uma típica apresentação 
em Powerpoint é composta 
por bullet points, que, em 
geral, trazem frases in-
completas e uma série de 
dados, gráficos e tabelas, 
dificultando a obtenção 
da clareza. 

Um documento escrito, 
por outro lado, traz uma 
narrativa estruturada. 
Ele encoraja o escritor a 
pensar de forma detalhada 
e clara, contando uma his-
tória com começo, meio e 
fim. Este formato também 
afasta os participantes de 
distrações (como os celu-
lares), evitando, inclusive, 
a sonolência comum em 
longas apresentações. 
Para ajudar a todos na 
adoção da nova dinâmica, 
criamos algumas regras 
básicas e sugerimos boas 
práticas, para garantir a 
relação adequada entre 
conteúdo, formato e a 
duração necessária para 
leitura e discussão. 

Foi dada também aten-
ção especial às diretrizes 
de conteúdo, para que as 
discussões sejam ricas, 
objetivas e efetivas. Desde 
junho, a grande maioria das 
nossas reuniões começa 
em silêncio, com todos len-
do o “doc”. Na sequência, 
o dono da reunião conduz 
a discussão, iniciando com 
abertura para comentários 
gerais e percorrendo o 
“doc”, página por página, 
permitindo que os partici-
pantes possam questionar 
sobre qualquer ponto mais 
específico ou mesmo pas-
sando pelos comentários 
inseridos no próprio “doc”.

Pode parecer estranho 
para alguns, mas os re-
sultados e feedback dos 
nossos times indicam 
que estamos no caminho 
certo, e que parece não 
ter volta. Não acabamos 
com o Powerpoint, aliás, 
nunca tivemos essa pre-
tensão, mas, certamente, 
a redução do seu uso nos 
deu mais tempo, e cabe 
a cada um de nós definir 
como usaremos o tempo 
que nos resta.

(*) - Graduado em Engenharia 
Mecânica pela USP, com mestrado 

em Engenharia Aeronáutica e 
Produção pelo ITA e pós-graduado 

em Marketing pela FGV, é diretor 
de Marketing e Tecnologia da 

Construtora Tenda.

Luis Martini (*)

O perfil do líder que será mais 
valorizado no pós-pandemia

É inegável que as relações de trabalho foram modificadas em diversos níveis e com a gestão não foi diferente
com a pandemia isso ficou 
mais acelerado”, pondera 
Fernando Medina, CEO da 
Luandre. Com o trabalho re-
moto o mundo está passando 
a olhar ainda mais para o que 
realmente importa e é certo 
que as empresas também 
estão se flexibilizando e vão 
esperar isso de seus líderes.

De acordo com Medina não 
importa mais onde a pessoa 
mora ou como ela faria para 
se deslocar para o trabalho, a 
idade que tem, entre outros 
tantos pontos antes avalia-
dos. O que importa é como 
ela irá agregar inteligência no 
trabalho dela.  “O profissional 
do futuro será aquele que vai 
saber lidar com pessoas que 
pensem diferente dele. Com 
ideias plurais, pessoas com 
diferentes origens e opiniões, 
que tenham uma escolha de 
voto diferente”, diz Medina. 
Gabriela conclui que o que 
vai passar a importar cada dia 
mais é saber ouvir e aprender 
com os outros: “esse é o pro-
fissional que será procurado 
pelas empresas”. Fonte: (ht-
tps://luandre.com.br/).

eterno aprendiz, em geral, é 
uma pessoa mais fácil para 
o trato diário e que terá 
confiança para mostrar o 
caminho para a equipe, ao 
mesmo tempo em que tem 
uma escuta atenta com todos 
a sua volta. “Não estamos fa-
lando de lamentações, esta-
mos falando de cooperação. 
Claramente, há líderes que 
são excelentes comunica-
dores por sua desenvoltura, 
mas não sabem se comunicar 

com a própria equipe. Esse 
tipo de líder não empático 
está com os dias contados 
e mesmo que permaneça 
na empresa corre o risco de 
ter sua carreira estagnada”.

Outras características 
marcantes dos novos tem-
pos serão a flexibilidade e 
a criatividade, não só na 
comunicação com os demais, 
mas também no posiciona-
mento estratégico. “Se nós já 
tínhamos muitas mudanças 

O visto americano não exige 
quantidade mínima de seguidores

com os 10 requisitos necessários para 
se enquadrar no visto EB, que pode 
ser acessada através do link: (https://
agimmigration.law/visto-eb-1/). Dos 
10 requisitos que o visto EB1 exige, o 
profissional deve atender, no mínimo, a 
3 dos critérios, além de, é claro, estar no 
topo de sua carreira profissional. Existe 
algo muito interessante que é a isenção 
da comprovação de “interesse nacional” 
e da necessidade de uma oferta prévia 
de emprego nos Estados Unidos.  

Já o visto EB2, de “capacidade ex-
cepcional” ou “habilidades especiais”, é 
destinado àqueles que podem comprovar 
a habilidade excepcional em suas áreas 
de atuação, bem como ser uma atividade 
de relevância e interesse nacional dos 
Estados Unidos. Resumindo, os influen-
ciadores digitais que desejam imigrar 
para os Estados Unidos não precisam 
se preocupar tanto com a quantidade de 
seguidores nas redes sociais e sim em 
atender aos critérios estabelecidos pela 
categoria de vistos do tipo EB.  

Fonte e mais informações  (https://
agimmigration.law/) ou (info@agimmi-
gration.law).  
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