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São Paulo, 31 de março de 2021 – SUGOI S.A Atendendo às disposições legais e estatutárias, 

a Administração da Sugoi S.A. (“Sugoi”) apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração 

e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas preparadas de acordo com o 

International Financial Reporting Standards (IFRS) e também com base nas práticas contábeis 

adotadas no Brasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Companhia adotou 

todas as normas, revisões de normas que são efetivas para as demonstrações financeiras de 31 

de dezembro de 2020. 

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

A SUGOI vem se consolidando e melhorando – a cada ano – seus resultados, e sua eficiência 

nas operações. No ano de 2020 apresentou números consistentes e bem sucedidos, apesar do 

período de bastante adversidade, incertezas e dificuldades. Dentre os destaques podemos 

elencar: margem bruta 34%; receita líquida de R$ 183,5 milhões; lucro líquido de R$ 18,7 

milhões. Os resultados demonstram a assertividade e estratégia nas decisões da Companhia, 

assim como seu posicionamento no segmento e praças de atuação, que mais uma vez 

demostrou resiliência e capacidade de superação em períodos conturbados, como o enfrentado 

com a pandemia. 

Outra notícia bastante exitosa, e que merece ênfase em 2020, foi a da regularização dos 

contratos de financiamentos de apoio a produção para 100% dos empreendimentos já lançados. 

Este tema foi motivo de preocupação em 2019, em virtude do aumento da dilatação dos prazos 

que tivemos para a contratação de tais financiamentos, consequência da transição de governo, 

e dos ajustes e mudanças sucedidas dentro da Caixa Econômica Federal (CEF). Efeitos desta 

conquista, teremos uma melhora considerável na evolução da operação da Companhia, 

permitindo uma redução do ciclo de nossos empreendimentos, uma vez que entre lançamento e 

início de obra, será quase que concomitante. Além disso, mitigaremos os efeitos negativos 

sofridos do período em que tivemos um ‘gap’ significativo entre lançamento e contração do 

financiamento, entre eles – e principal – o distrato dos clientes.  

Apesar de entendermos que em 2020 tivemos um impacto brando resultante das consequências 

da Covid-19, também fomos afetados, o qual evidenciamos: dilatação dos prazos de 

licenciamento e aprovação dos empreendimentos; aumento do desemprego, e/ou 

comprometimento da renda da população, possivelmente adiando a decisão da aquisição, e/ou 

distratando os contratos celebrados; redução da atividade econômica em geral, devido a 

imprevisibilidade e/ou falta de confiança, o qual acarretou em queda da oferta dos insumos, que 

na contramão do crescimento da atividade na construção civil (e atrelado a desvalorização do 



câmbio), gerou uma pressão inflacionária bastante forte dos insumos de obra. Este último item, 

apesar do baixo impacto que tivemos em 2020, exigirá a atenção e monitoramento em 2021, 

para mitigação dos impactos de nossas margens dos projetos em curso, assim como na adoção 

de medidas preventivas e corretivas, em relação aos projetos que terão seu início no ano 

corrente. 

A pandemia e seus efeitos persistirão a impactar a economia e a vida da população no ano de 

2021, até que parte relevante da população seja vacinada. Felizmente, a expectativa a cada dia 

se demonstra mais animadora em termos de variedades de vacinas e quantidades, 

proporcionando um maior número de vacinados em prazos menores. Apesar deste cenário 

adverso e remanescente da Covid-19, continuamos a viver uma conjuntura de cenário 

econômico positivo, em virtude das taxas de juros em patamares ainda baixos, excesso de 

liquidez financeira que necessita migrar para economia real, o que deverá proporcionar um 

impulsionamento da economia, o que tem uma correção muito forte com a construção civil e 

mercado imobiliário.  

A Sugoi tem atuação segmento imobiliário econômico, também conhecido como Primeira 

Moradia, com foco no Programa Casa Verde Amarela (PCVA), do Grupo 1 ao Grupo 3, que 

engloba família com renda de R$ 2mil a R$ 7mil reais. É nesta faixa de renda aonde se encontra 

o grande déficit habitacional, e por tal motivo, entendemos ser um mercado com bastante espaço 

a ser explorado. Acreditamos, também, que em adição ao programa federal PCVA, novos 

programas de incentivo a moradia popular deverão ser criados no âmbito dos governos estaduais 

e municipais, para fomentar a economia, gerar empregos, atrelados a política social de 

habitação, uma vez que, mais do que nunca, o “Fica em Casa” ganhou um significado e sentido 

ainda maior, daquele que sempre foi o maior sonho da população carente brasileira, que é o 

sonho da casa própria.  

A Sugoi segue forte no propósito que pode contribuir com a redução do déficit habitacional e 

consequentemente na melhoria de vida dos brasileiros, continuemos a desenvolver trabalhos 

que viabilizam imóveis dignos para primeira moradia, gerando empregos, contribuindo para um 

País mais sólido economicamente, justo e com menos desigualdade social. 

Destaques 

 A receita liquida do ano totalizou R$ 183,5 milhões; 

 A Companhia encerrou o exercício de 2020 com a Margem Bruta de 34%; 

 O Lucro Líquido do exercício foi de R$ 18,7 milhões; 

 O VGV (valor geral vendas) dos projetos lançados em 2020, totalizaram 219 milhões; 

 O Landbank da Companhia alcançou um VGV potencial de R$ 3,5 bilhões. 

 

 

 

 

 



 

 

Desempenho Operacional e Financeiro 

Lançamentos 

No ano de 2020 a companhia realizou os 4 lançamentos conforme descrito no quadro abaixo, 

todos dentro do município de São Paulo: 

Empreendimento  Unidades  VGV Estimado  Cidade  
VIDA & ALEGRIA - Condomínio 08 104 15,6 MM São Paulo - SP 
MIRAI PARQUE DO CARMO - Condomínio 03 246 36,2 MM São Paulo - SP 
VIDA & ALEGRIA - Condomínio 10 112 18,2 MM São Paulo - SP 
MIRAI PARQUE DO CARMO - Condomínio 02 246 37,0 MM São Paulo - SP 

Em virtude da Pandemia, tivemos impactos na aprovação e licenciamento de alguns 

empreendimentos, pois alguns órgãos e secretarias tiveram suas atividades comprometidas, em 

virtude do lockdown e da paralisação dos órgãos público, e/ou de problemas de saúde – direta 

ou indiretamente – dos servidores responsáveis, e/ou pela morosidade em se prepararem para 

o trabalho em Home Office. Resultado, tivemos a dilatação da aprovação dos prazos, o qual 

acreditamos e esperamos superar em 2021, impulsionando de maneira significativa o volume de 

lançamentos para o ano corrente. 

Apesar das dificuldades, e do volume de lançamentos abaixo da expectativa inicialmente, 

terminamos o ano de 2020 com incremento de 55% em relação ao ano de 2019. 

Vendas contratadas 

As Vendas Brutas da Companhia totalizaram R$ 219 milhões, uma melhora substancial 

representada por um aumento de 70% se comparado ao mesmo período de 2019, o que 

proporcionou para a empresa um VSO em níveis acima de 60% no ano de 2020.        

O ticket médio dos produtos vendidos também teve incremento de 6%, R$ 157 mil em 2020, ante 

a R$ 148 mil em 2019. 

 

Projetos concluídos e projetos em construção 

O ano de 2020 foi importante em termos de conclusão de obras, consolidando a capacidade de 

trabalho e entrega em volume da companhia, e com qualidade diferenciada. Ao todo foram 8 

empreendimentos, em um total de 1.720 unidades, e R$ 232MM em VGV. Todos os 

empreendimentos foram entregues antes do prazo. 

Atualmente a empresa tem 15 canteiros em execução, em um total de quase 3 mil unidades. 

  



Banco de terrenos 

Em 31 de dezembro de 2020, o banco de terrenos da Companhia representava um VGV 

estimado em R$ 3,5 bilhões, com expectativa de lançamento nos próximos 5 anos. 

O ano de 2020 foi um ano de muita prospecção, mas de baixa concretização, e 

consequentemente sem incremento de nosso landbank. Acreditamos que o ano de 2021 será de 

consolidação das oportunidades realizadas em 2020, repondo os lançamentos deste ano, e 

majorando o volume total. 

 

Receita Líquida, Lucro Bruto e Margem Bruta 

A receita operacional líquida totalizou R$ 183,5 milhões no exercício de 2020, um aumento, se 

comparado com R$ 150 milhões no mesmo período do ano de 2019. 

Em 2020, o custo dos imóveis totalizou R$ 120,6 milhões, comparado a um custo de R$ 95,9 

milhões no mesmo período em 2019, fato ocorrido em função dos novos lançamentos e do 

reconhecimento dos custos dos projetos em construção. 

O lucro bruto do exercício foi de R$ 62,9 milhões, 22% acima se comparado com o mesmo 

período de 2019 onde reportamos o lucro bruto no valor de R$ 54,2 milhões. Tal aumento é 

justificado pelo volume dos empreendimentos e das obras em andamento. 

 

Despesas com comercialização, gerais e administrativas 

No ano de 2020, as despesas com comercialização totalizaram R$ 12,5 milhões, apresentando 

um aumento de 65% em relação a 2019, alinhado com o incremento das vendas na comparação 

do mesmo exercício.  

As despesas gerais e administrativas líquidas totalizaram R$ 19,2 milhões em 2020, um aumento 

de 58% em relação ao mesmo período do ano de 2019. Tais despesas também estão alinhadas 

com o incremento de lançamento no comparativo do mesmo exercício, e principalmente, de 

acordo com o planejamento da Companhia, visando sustentar a demanda de lançamentos e 

obras que ocorrerão nos próximos anos. 

Lucro do exercício 

No ano de 2020 reportamos um lucro líquido acumulado de R$ 18,7 milhões, em linha com o 

resultado do exercício de 2019, de R$ 17,8 milhões. O resultado positivo atribui-se especialmente 

a retomada da Companhia em relação execução dos empreendimentos lançados em exercícios 

anteriores, e do incremento de lançamentos no ano de 2020.  

Reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos 

Nos termos do disposto no artigo 189 da lei 6.404/76, houve uma distribuição de lucros no valor 

de R$ 6 milhões no exercício. 



Auditores Independentes 

Nos termos da instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, destacamos que a Companhia 

contratou a BDO RCS Auditores Independentes S.S para prestação de serviços de auditoria de 

suas demonstrações financeiras. Ainda de acordo com a instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro 

de 2003, informamos que a Companhia não contraiu outros serviços junto ao auditor 

independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras que não sejam relativos 

a trabalhos de auditoria. 

 

São Paulo, 31 de março de 2021. 

 

Relações com Investidores 

 

Telefone: (55 11) 5904-6400 

E-mail:  ri@sugoisa.com.br 

 www.sugoisa.com.br/ri 


