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Distribuição de lucro do FGTS 
pode chegar a R$ 8,23 bilhões
Rendimento supera aplicações de renda fixa

Se o Ministério da Econo-
mia fizer como em 2019, 
quando distribuiu 100% do 

lucro do FGTS obtido em 2018, 
os trabalhadores com carteira as-
sinada terão direito a R$ 8,23 bi-
lhões a mais em suas contas. No 
ano passado, porém, o percentual 
diminuiu e foram distribuídos so-
mente 66% do lucro.

O Conselho Curador do FG-
TS, formado pelos empresários, 
trabalhadores e governo, tem até 
31 de agosto para decidir qual o 
percentual a ser distribuído. 

“Quando o resultado total do 
lucro não vai para a conta do tra-
balhador, passa a ser patrimônio 
líquido do Fundo de Garantia, 
mas numa época de alto índice 
de desemprego e com previsões 
nada otimistas de recuperação da 
economia, é sempre bom o traba-
lhador poder contar um recurso 
extra em sua conta do FGTS”, 
diz Clóvis Scherer, economista do 
Dieese, que assessora a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT).

“Os juros recebidos pelos em-
préstimos, menos as despesas, são 
os resultados que podem ser dis-
tribuídos ao trabalhador. As ha-
bitações de programas populares 
com valores baixos não trazem lu-
cros, por serem empréstimos com 
juros abaixo do mercado financei-

Indústria 
paulista teve 
queda de 3,5% 
em fevereiro

As vendas reais da indústria de 
transformação paulista recuaram 
3,5% na passagem de janeiro pa-
ra fevereiro, livre de influências 
sazonais, conforme aponta o Le-
vantamento de Conjuntura da Fe-
deração das Indústrias (Fiesp).

As horas trabalhadas na produ-
ção caíram 0,3% em fevereiro com 
relação a janeiro, e o Nível de Uti-
lização da Capacidade Instalada 
(Nuci) recuou 0,6 p.p, atingindo 
78,5%, se distanciando da média 
histórica (79,3%). Os resultados 
das horas trabalhadas e do Nuci 
interromperam uma sequência de 
nove altas consecutivas.

Os resultados refletem o agra-
vamento da pandemia e as me-
didas de restrição de mobilidade 
impostas em algumas cidades. O 
avanço no processo de vacinação 
será fundamental para impulsio-
nar a atividade econômica e o pro-
gresso em direção à normalização 
total da economia graças à vacina-
ção deve gerar aceleração do cres-
cimento a partir de meados do 2º 
trimestre, acredita a Fiesp.

Mercosul gera ganhos de US$ 4
para cada  US$ 1 exportado
No 30º aniversário, empresários querem fortalecer bloco

No 30º aniversário do 
Mercosul, a indústria 
brasileira e as dos de-

mais países do grupo reivindicam 
o fortalecimento do bloco. Para 
atingir esse objetivo é necessário 
o reforço da integração interna, a 
ampliação de acordos comerciais 
com países estratégicos, a melho-
ria da competitividade e a estabili-
dade econômica.

As reivindicações constam de 
declaração conjunta do Conselho 
Industrial do Mercosul, formado 
pelas entidades industriais de qua-
tro países do bloco – Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), 
União Industrial Argentina (UIA), 
União Industrial Paraguaia (UIP) 
e Câmara de Indústrias do Uru-

guai (CIU).
Segundo levantamento da CNI, 

cada R$ 1 bilhão exportado para o 
Mercosul gera R$ 4,12 bilhões pa-
ra economia brasileira. Em relação 
à massa salarial, R$ 670 milhões 
em força de trabalho são criados 
a cada R$ 1 bilhão exportado para 
os demais países do bloco, contra 
R$ 450 milhões das exportações 
para a China.

A declaração lista quatro pon-
tos principais para o fortalecimen-
to do Mercosul. O primeiro é a 
estabilidade econômica na região 
para a retomada do crescimento. 
A segunda reivindicação consiste 
na ratificação dos acordos comer-
ciais com a União Europeia e a 
Associação Europeia de Comér-

cio Livre (Efta) – formado por 
Islândia, Liechtenstein, Noruega e 
Suíça – e a busca de novos acor-
dos.

As entidades sugerem a imple-
mentação de medidas macroeco-
nômicas “realistas” para estabi-
lizar economicamente a região, 
descartando objetivos que consi-
deram “não viáveis”, como moeda 
única do Mercosul ou convergên-
cia de políticas macroeconômicas.

No caso do acordo de compras 
governamentais, que libera a par-
ticipação de empresas dos quatro 
países em licitações públicas den-
tro do bloco, a CNI ressalta que 
o texto continua parado no Con-
gresso, apesar de o compromisso 
ter sido assinado em 2017.

ro”, explica o economista.
A distribuição teve início em 

2017, referente ao lucro obtido 
em 2016. Foi distribuído metade 
do resultado. Com isso, o FGTS, 
que sempre teve rendimento bai-
xo, alcançou uma remuneração de 
5,11% mais 1,93% da distribuição. 
Em 2018 também foram distribu-
ídos 50% dos lucros do ano an-
terior, o que representou R$ 6,23 
bilhões. Com isso o trabalhador 
recebeu 3,8% de remuneração e 
mais 1,72% de distribuição.

Em 2019, foram R$ 12,2 bilhões, 
100% do lucro obtido em 2018. 
Com a taxa de referência (TR) ze-

rada, a remuneração foi menor, de 
3%, mas atingiu o total de 6,18% 
com o reparte do resultado, mais do 
que a poupança, por exemplo, que 
rendeu 4,55%, e que o CDB.

No ano passado, houve a distri-
buição de 66% do lucro, resultan-
do em R$ 7,5 bilhões a mais nas 
contas dos trabalhadores. O ren-
dimento total ficou em 4,9%.

“Diante da crise, o resultado de 
R$ 8,23 bilhões ficou acima 17,6% 
da expectativa que a Caixa proje-
tava, de lucro de R$ 7 bilhões. Foi 
menor do que o ano passado, mas 
foi um bom resultado para 2020”, 
diz Scherer.

Covid levou a
queda de US$
22 bi em venda
fora do lar

As vendas de bens para consu-
mo em casa atingiram 10% glo-
balmente em 2020; no entanto, 
nos setores de snacks e bebidas 
não alcoólicas dentro e fora do 
lar, o cenário foi diferente, aponta 
estudo da Kantar. Ante 2019, as 
vendas fora do lar diminuíram em 
oito dos nove mercados analisa-
dos, com exceção da Indonésia, 
em uma queda da ordem de US$ 
22 bilhões (-26%), enquanto as in-
ternas aumentaram U$ 8 bilhões 
(+8%).

Em seis países – Espanha, Grã-
-Bretanha, China, Tailândia, Fran-
ça e Brasil – também foi registrada 
uma queda nas vendas combina-
das dentro e fora de casa.

No final de 2020, nos países 
incluídos na análise, as vendas de 
bebidas fora do lar caíram mais de 
30%, enquanto as vendas em ca-
sa aumentaram apenas 6%, o que 
significa que as vendas totais caí-
ram 14%. Os lanches consumidos 
também sofreram declínio nas 
vendas fora do lar (18%), mas au-
mentaram as vendas dentro (8%).

Marcelo Camargo/ABr

Quase todo 
lixo do mar 
vem de longe 
das praias

Pesquisa da Associação Bra-
sileira de Empresas de Limpe-
za Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe) mostra que o plástico é 
responsável por 70% dos resíduos 
encontrados nos mares brasilei-
ros. Segundo o estudo, realizado 
durante 2020, o isopor é o segun-
do resíduo mais presente, com 
participação de 10%. Os dados 
são do projeto Lixo Fora D’Água, 
da Abrelpe, iniciado em 2018.

De acordo com o levantamen-
to, os resíduos coletados nas orlas 
das praias têm cerca de 10% de 
sua origem in loco, ou seja, nas 
próprias praias, e o restante (90%) 
são provenientes de outras áreas 
urbanas.

“Constatamos que os resíduos 
no mar são predominantemen-
te itens de consumo domiciliar. 
E os fragmentos de plástico e 
isopor deteriorados, por exem-
plo, indicam origem distante da 
praia”, destaca o diretor presiden-
te da Abrelpe, Carlos Silva Filho, à 
Agência Brasil.

Segundo a pesquisa, em 2020 
houve uma queda drástica da pre-
sença no mar de itens como bitu-
cas de cigarro, canudos e copos 
descartáveis. Em contrapartida, 
itens como tampinhas e lacres de 
garrafas plásticas continuaram a 
ser encontrados com frequência.

Outros materiais também cha-
maram atenção, como sacolas 
plásticas de comércios e super-
mercados, hastes flexíveis, garra-
fas PETs, isopor, calçados e até 
assentos de vaso sanitário, exem-
plificou Silva Filho.
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Brasil sem rumo e à beira do caos sanitário
Por Paulo Alonso

O Brasil continua 
sem rumo. E o 
povo continua es-

perando ações efetivas do 
Governo Federal em re-
lação às políticas públicas 
relativas ao Plano Nacional 
de Imunização. Enquanto 
nada acontece, ao colapso 
do atendimento hospitalar, 
soma-se a falta de oxigênio 
em diversas regiões do pa-
ís, e, agora, o risco iminen-
te de falta de anestésicos e 
de kits para intubação, algo 
que vem sendo alertado às 
autoridades federais desde 
meados do ano passado, 
sem que nenhuma atitude 
fosse devidamente pensada 
ou alguma ação efetivamen-
te executada.

Nas duas últimas sema-
nas, o brasileiro assistiu in-
crédulo a dois fantoches no 
comando do Ministério da 
Saúde. Um de saída, o gene-
ral-ministro Pazuello, que 
nada fez à frente da Pasta a 
não ser concordar com os 
desmandos do presidente 
da República; e o outro, en-
trante, que seguia os passos 
do militar, a que tudo assis-
tia e concordava, sem nada 
fazer, sem um pronuncia-
mento digno e esperançoso 
ao povo e à altura nessa si-
tuação de tragédia.

A existência de dois “mi-

nistros” em um mesmo mi-
nistério era tão vergonho-
sa que os parlamentares, à 
frente os presidentes do Se-
nado Federal e da Câmara 
dos Deputados, colocaram 
pressão em Bolsonaro, as-
sim como outras autorida-
des, exigindo dele a troca 
imediata na Saúde.

E, pressionado, vejam 
só o absurdo em que vive-
mos, Bolsonaro resolveu 
de repente, na última terça-
-feira, dar posse ao médico 
Marcelo Queiroga como 
novo ministro de Estado da 
Saúde. A cerimônia foi dis-
creta, sem holofotes, longe 
da imprensa, no Palácio do 
Planalto, e sequer constava 
da agenda oficial do presi-
dente. Tudo feito às escon-
didas. Somente a partir da 
publicação no DO, o Brasil 
ficou sabendo, pelos veícu-
los de comunicação, da no-
vidade. Surreal, nem Dali, 
em seus delírios, faria algo 
assim.

Presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, 
Queiroga substitui Pazuello 
no mais dramático momen-
to da pandemia do corona-
vírus, Covid-19, com recor-
des sucessivos de mortes 
e contaminações, dia após 
dia. E assim o Brasil cami-
nha para chegar às quase 
300 mil mortes pela Covid.

Na terça-feira, dia 16, um 

dia após ser indicado para 
suceder o então general-
-ministro, Queiroga afirmou 
que era necessária a união da 
nação para o enfrentamento 
da nova onda da pandemia 
da Covid-19. Ora, bolas, 
que bela manifestação! Ob-
viamente, todos sabemos, 
homens e mulheres de bem 
e responsáveis, comprome-
tidos com a educação, com 
a saúde, que esse momen-
to já passou e há meses... e 
somente agora o médico, 
sendo investido de ministro, 
pensou nisso. Chega a ser ri-
dículo. E é!

Ele também, na oportu-
nidade, defendeu o Siste-
ma Único de Saúde, o SUS, 
e citou a importância das 
“evidências científicas” em 
futuras ações da pasta, mas 
estragou tudo, quando sina-
lizou que fará uma gestão 
de continuidade. Como as-
sim? Parece-me que gestão 
de continuidade é permitir 
que mais mortes aconte-
çam, que não seja imple-
mentada uma ação nacional 
de combate ao vírus, que 
seja negada a eficácia das 
vacinas e por aí vamos... 
Convenhamos, que médico 
e ministro é esse?

Demonstrando estar afi-
nado com as “preocupa-
ções” de Bolsonaro, Quei-
roga se mostrou igualmente 
preocupado com o impacto 

da pandemia da Covid-19 
na economia. E ingenua-
mente disparou: “É preciso 
unir esforços do enfrenta-
mento da pandemia com 
a preservação da atividade 
econômica.” Ora, ora, se-
nhor Queiroga... isso é claro 
e evidente, mas uma políti-
ca sanitária eficaz e efetiva 
precisa ser imediatamente 
implementada.

Marcelo Queiroga é o 
quarto ministro da Saúde 
desde o começo da pan-
demia de Covid, há pouco 
mais de um ano. Antes de 
Queiroga, comandaram o 
ministério o médico e ex-
-deputado federal Luiz 
Henrique Mandetta (DEM-
-MS), o médico Nelson 
Teich, e o general do caos 
Eduardo Pazuello, de tris-
te lembrança que, para ser 
resguardado da imunidade, 
deverá ganhar novo cargo 
no Planalto...

Natural de João Pessoa 
e formado, em Medicina, 
pela Universidade Federal 
da Paraíba, Queiroga fez 
residência em cardiologia 
no Hospital Adventista Sil-
vestre, no Rio de Janeiro, 
e possui especialização em 
cardiologia, na área de he-
modinâmica e em cardiolo-
gia intervencionista.

Em dezembro do ano 
passado, Queiroga foi in-
dicado por Bolsonaro pa-

ra ser um dos diretores da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). A indi-
cação não chegou sequer a 
ser votada pelo Senado Fe-
deral, mas agora, por suas 
ligações com o senador das 
rachadinhas, abocanhou 
o cargo máximo da Saúde 
brasileira.

E assim vai caminhando 
o Brasil, sem vacinas e sem 
qualquer plano federal de 
combate ao novo coronaví-
rus e suas novas variantes. 
O Brasil está, na realidade, 
entregue à própria sorte, 
ops, azar mesmo, pois não 
dá para enxergarmos saída 
desse labirinto que nos en-
fiaram nem a curto e nem a 
médio prazos.

Bolsonaro fez um cur-
to discurso televisionado 
à Nação brasileira na noite 
de terça, dia 23. Discurso 
surpreendente, diga-se de 
passagem. Isso se fosse sé-
rio. As palavras utilizadas, 
lamentavelmente, não tra-
duzem a verdade dos fatos 
que têm acontecido no Bra-
sil. Se ele, na realidade, ti-
vesse tomado todas as pro-
vidências que descreveu, 
a situação dos brasileiros 
seria outra. E centenas de 
mortes poderiam ter sido 
naturalmente evitadas. Um 
discurso para inglês ver, co-
mo se diz popularmente.

Até porque todos sabe-

mos e acompanhamos, com 
asco, indignação e vergo-
nha, a lista dos malfeitos de 
Bolsonaro: negacionismo; 
contrário ao uso de másca-
ras; contrário à vacinação; 
incentivador de aglomera-
ções; devoto fervoroso da 
cloroquina; recomendações 
de tratamentos fictícios e de 
remédios sem comprova-
ções eficazes; desprezo pela 
vida, quando menciona ser 
a Covid19 uma simples gri-
pezinha; descaso total pela 
doença e seu trato, em con-
sequência e mais e mais...

A política do Governo 
Federal é mais do que omis-
sa ou incapaz, é sim, verda-
deiramente, homicida. Mais 
do que desrespeitar a Orga-
nização Mundial de Saúde; 
desrespeitar os médicos e 
sanitaristas brasileiros; criar 
confusão com os governa-
dores e ir ao STF para bar-
rar a ação de três deles (o 
ministro Marco Aurélio de 
Mello votou contra o pedi-
do de Bolsonaro); e fazer 
troça com a vida dos bra-
sileiros, Bolsonaro e seus 
assessores e comandados 
renovam, e diariamente, um 
pacto do Brasil com a inér-
cia e com o despreparo de 
governar uma Nação.

Tristíssima realidade vive 
o Brasil.

Paulo Alonso é jornalista.

Backlog do INPI: quebrando paradigmas e apontando novos rumos
Por Guilherme 
Coutinho

Há quase 2 anos, 
o Instituto da 
Propriedade In-

dustrial (INPI) lançou um 
programa de combate ao 
backlog de exame de pedi-
dos de patente, o qual tem 
demonstrado resultados sa-
tisfatórios. Alinhado a essa 
importante iniciativa, des-
taca-se o plano de ação do 
INPI para o ano de 2021, 
recentemente publicado. 
Nesse documento, por 
meio de metas de desempe-
nho, é sinalizada a vontade 
de aumentar a eficiência dos 
indicadores relacionados 
aos serviços oferecidos pela 
autarquia.

Essa iniciativa certa-
mente indica o prosse-
guimento ao referido 
programa de eliminação 
do backlog, além de con-
tribuir positivamente, não 
apenas para credibilidade 
do sistema patentário bra-
sileiro, mas também para 
melhorar a atratividade 
nacional e internacional 
do setor que, possivel-
mente, refletirá um maior 

incentivo à proteção por 
patentes no Brasil.

Em linhas gerais, o pla-
nejamento do INPI com-
preende: o crescimento a 
taxas iguais ou superiores a 
15% em todos os ativos de 
propriedade industrial; a re-
dução em 80% do backlog 
de exame de pedidos de pa-
tente; e a decisão de exames 
prioritários de pedidos de 
patentes em até 12 meses; 
bem como o aumento de 
11,4% na receita de servi-
ços e de 22,4% no resultado 
das operações em relação a 
2020.

É importante destacar 
que foram sinalizadas in-
ciativas como o Programa 
INPI Negócios, o Plano 
PI Digital, o Programa IN-
PI – Escritório de PI para 
o Século XXI, bem como a 
adesão aos acordos interna-
cionais, tais como o Acordo 
de Haia e o Tratado de Bu-
dapeste.

Especificamente com 
relação a meta de redução 
em 80% do backlog de exa-
me de pedidos de patente 
existente em 1/8/2019, 
em 2020 foi alcançado um 
percentual equivalente a 

51% nessa redução. Com 
o já alcançado 55% no iní-
cio de março de 2021, são 
esperadas as seguintes re-
duções ao longo desse ano: 
60,5% no primeiro trimes-
tre, 66,5% no segundo tri-
mestre, 74% no terceiro 
trimestre, atingindo então 
a marca de 80% ao final de 
2021. Em resumo, esse ob-
jetivo consiste em iniciar o 
ano de 2021 com cerca de 
41% do backlog e terminar 
o ano com 20%.

Até o final de 2021, o IN-
PI estima ainda que 30 mil 
pedidos de patentes sejam 
decididos, onde o tempo 
total de conclusão do exa-
me técnico de um pedido 
de patente será de 4 anos 
contados a partir de sua da-
ta de depósito.

A análise dos últimos 5 
anos indica que o núme-
ro de decisões publicadas 
pelo INPI (utilizando os 
mesmos parâmetros adota-
dos no plano de ação, isto 
é, foram considerados co-
mo decisão de exame os 
despachos 11.2, 11.5, 9.1 
e 9.2) saltou de 7.152 em 
2015 para 51.588 em 2020, 
representando um aumen-

to de mais de 86%. Entre 
esses anos foi observada 
a seguinte evolução nas 
decisões de exame: 8.598 
em 2016, 12.925 em 2017, 
17.770 em 2018 e 27.363 
em 2019.

Já o tempo médio entre o 
requerimento de exame e a 
publicação de uma decisão, 
até o ano de 2017 com o 
tempo médio de 7,65 anos, 
havia uma tendência de 
crescimento desse indica-
dor. Em 2015 e 2016, esse 
tempo médio foi 7,39 anos 
e 7,59 anos, respectivamen-
te. Tendo em 2018 ocorrido 
a primeira diminuição (7,46 
anos), alcançando o valor 
de 6,68 anos e o superan-
do em 2020, com 5,24 anos 
para o tempo médio entre o 
requerimento de exame e a 
publicação de uma decisão.

Cabe ainda pontuar que o 
tempo médio entre o reque-
rimento de exame e o pri-
meiro despacho publicado 
atingiu um valor máximo de 
7,16 anos em 2017, mas em 
2019 apresentou uma redu-
ção para 4,69 anos, atingin-
do em 2020, 3,3 anos, quase 
metade do valor de 2018 
(6,94 anos).

Expandindo os dados 
apresentados acima, ao ana-
lisar os dados referentes 
às publicações de decisão, 
nota-se que em 2019, ano 
em que se deu início ao 
plano de combate ao ba-
cklog do INPI, em relação 
a 2018, houve um aumento 
de 125% nas decisões de 
deferimento (despacho 9.1) 
e indeferimento (despacho 
9.2) e mais de 450% nos 
arquivamentos publicados 
(despachos 11.2 e 11.5). 
Comparando com os dados 
de 2015, esses números de 
2019 representaram um au-
mento de 307% e 1302%, 
respectivamente.

No ano de 2020, os da-
dos também se mostraram 
bastante significativos, as 
publicações de decisão re-
presentaram um aumento 
de 150% em relação a 2019 
e 462% em relação a 2015, 
apresentando um desempe-
nho superior ao alcançado 
em 2019.

Por fim, em termos de 
ganho anual nos últimos 5 
anos, a taxa de crescimento 
anual das decisões publica-
das fica torno de 48%. É 
como se o INPI estivesse 

aumentando a cada ano em 
quase a metade da sua capa-
cidade de publicar decisões 
de exame. Ao analisar ape-
nas as decisões de deferi-
mento e indeferimento pu-
blicadas entre 2015 e 2020 
foi observado o crescimen-
to anual de 35,8%.

Assim, apesar do pla-
no de ação do INPI pa-
ra o ano de 2021 parecer 
bastante ousado, a análise 
feita acima leva a crer que 
o planejamento, além de 
exequível, está em linha 
com o avanço alcançado 
nas ações tomadas em prol 
da redução do backlog de 
pedidos de patentes. Des-
sa forma, o plano cria ex-
pectativas e, com a possível 
reversão do cenário de len-
tidão de exame de pedidos 
de patente, o Brasil torna-
-se, cada vez mais, um país 
atrativo para novos inves-
timentos e, consequente, 
proteção de ativos.

A versão executiva do 
Plano de Ação INPI 2021 
está disponível na íntegra 
no site do INPI.

Guilherme Coutinho é especialista de 
patente da Daniel Advogados.
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NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

Amores fraudulentos

No momento em que aplicativos surgem e se solidifi-
cam para a busca de relacionamento, está nascendo 

um grupo que almeja vantagens econômicas, se utilizando 
da carência afetiva das pessoas. Há inclusive chineses, de 
ótima aparência e com discurso sedutor, que querem atrair 
investimentos.

Vacinação

Bem que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que imple-
mentou um lockdown necessário, em virtude do descuido 
de irresponsáveis que continuam afrontando as medidas 
de segurança, poderia colocar em prática, no período, um 
calendário emergencial de vacinação, para maximizar o 
alcance da vacina.

Poesia no Clubhouse

Um dos grupos mais ativos no Clubhouse, com dois 
encontros diários, é voltado para a poesia. Como afirma seu 
criador, o poeta mineiro Gabriel Pinheiro, trata-se de um 
coletivo. Entre as surpresas poéticas estão Nonaka Debora, o 
holandês Nico Okkerse e a professora Luciana Lousada.

Música

Antonia Meideiros, com sua voz densa e que invade nos-
sas emoções, lança seu primeiro álbum, Motriz, disponível 
gratuitamente nas plataformas de streaming. Seu pai, Ricardo 
Medeiros, toca contrabaixo em 5 faixas e sua mãe, Cristina 
Braga, está presente na canção de ninar coração. Haja talento 
numa única família unida pelo amor e pela música.

Rappi

O aplicativo de delivery Rappi, que funciona bem 
e com muita interação, deixa a desejar por não aceitar 
cartões de alimentação, apenas os de refeição. Estranho...

Liesa sob novo comando

Jorge Perlingeiro, locutor e especialista em samba, é o 
novo presidente da Liesa. Era ele que fazia a leitura das 
notas, na apuração, como diretor social da entidade. Sem a 
certeza ainda de Carnaval em 2022 e sem repasse garanti-
do pela Prefeitura do Rio, tem muito trabalho pela frente.

Quem resiste?

A Petit Fours Doceria, no mercado desde 1965 com 
delícias portuguesas, criou um serviço de delivery de ovos, 
na Páscoa. Entre as preciosidades, estão o de colher de 
paçoca, de casadinho, sensação e maracujá.

Pensamento da semana

“Entre duas lágrimas que se perderam no seu rosto, uma 
sentia medo, e a outra, coragem de poder existir. Eis o mis-
tério de acreditar na sensação única de existir.”

GMS – GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO LTDA
CNPJ nº 07.199.459/0001-05 - NIRE 33.2.0744595-5

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade 
a se reunirem no dia 16/04/2021, às 17h, na sede da empresa à Rua 
Lemos Cunha nº 510, Parte, Icaraí, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2020; 
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção 
de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 
2021; (e) Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 22/03/2021. Luis Carlos 
Martins da Silva - Administrador; André Lermontov - Administrador.

GETESB – GESTÃO, ESTUDOS E TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE 
SANEAMENTO BÁSICO LTDA

CNPJ nº 10.937.117/0001-50 - NIRE 33.2.0840018-1
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade a 
se reunirem no dia 16/04/2021, às 15h, na sede da empresa à Rua Marques 
do Paraná nº 110, Parte, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2020; 
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção 
de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 
2021; (e) Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 22/03/2021. Carlos Werner 
Benzecry - Diretor; Maria Izabel Martelleto - Gerente.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se 
reunirem no dia 09/04/2021, às 16h, na sede da sociedade à Rod. Amaral 
Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício findo em 31/12/2020; (b) Destinação do resultado 
do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e 
discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021; (e) Contratação de 
Prestação de Serviços; (f) Consolidação do Estatuto Social; e (g) Assuntos 
gerais da Cia. Araruama, 22/03/2021. Carlos Alberto Vieira Gontijo - Diretor; 
Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se 
reunirem no dia 13/04/2021, às 17h, na sede da sociedade à Av. Dr. José 
Alves de Azevedo nº 233, Parque Rosário, Campos dos Goytacazes/RJ, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, 
exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2020;  
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de 
lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021; 
(e) Contratação de Prestação de Serviços; (f) Consolidação do Estatuto Social; e  
(g) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, 
na sede social da Cia, cópias dos documentos referentes à ordem do 
dia. Campos dos Goytacazes, 22/03/2021. Marcio Salles Gomes - Diretor; 
Juscelio Azevedo de Souza - Diretor.

Orçamento: Receita R$ 4,3 tri, sendo  
R$ 2,5 tri para refinanciar dívidas
Cortes em áreas sociais para possibilitar R$ 26 bi em emendas 

Em sessão do Con-
gresso Nacional, a 
Câmara dos Depu-

tados aprovou nesta quinta-
feira, por 346 favoráveis, 
110 contra e uma abstenção, 
o texto-base do projeto de 
lei do Orçamento da União 
para 2021. A matéria, que 
estabelece as receitas e des-
pesas federais previstas para 
este ano, foi aprovada com 
mais três meses de atraso, 
contrariando a tradição de 
aprovação no ano anterior, 
antes do recesso legislativo.

O parecer final do re-
lator-geral, senador Mar-
cio Bittar (MDB-AC), foi 
aprovado com a comple-

mentação de voto para re-
manejar R$ 26,5 bilhões e, 
assim, favorecer emendas 
parlamentares. Segundo o 
substitutivo, as receitas fo-
ram estimadas em R$ 4,324 
trilhões, das quais cerca de 
R$ 2,576 trilhões são para o 
refinanciamento da dívida e 
para as empresas estatais. O 
teto dos gastos é de R$ 1,48 
trilhão.

O texto aprovado prevê 
R$ 26 bilhões a mais pa-
ra emendas parlamentares 
destinadas a obras e ações 
de interesse de deputados 
e senadores, sendo que des-
se total R$ 11 bilhões são 
recursos destinados aos 

ministérios do Desenvolvi-
mento Regional e Infraes-
trutura). . Os recursos fo-
ram viabilizados por meio 
de cortes em áreas como 
a Previdência e gastos do 
Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT) com se-
guro-desemprego e abono 
salarial.

Nos cortes, R$ 10 bi-
lhões serão no FAT, sendo 
R$ 7,4 bilhões do abono 
salarial e R$ 2,6 bilhões do 
seguro-desemprego. Há 
ainda a redução de R$ 13,5 
bilhões nos gastos com a 
Previdência. Outro alvo 
da tesourada foi o progra-
ma de subvenção a crédi-

tos do setor agropecuário.  
“Aumentamos o dinheiro 
para saúde e educação, ga-
rantimos os recursos para 
pesquisa d” vacina brasilei-
ra, que vai acontecer ainda 
neste ano, e mais de R$ 20 
bilhões para o governo fe-
deral continuar comprando 
vacinas”, explicou o sena-
dor Bittar.

A meta de déficit pri-
mário do governo é de R$ 
247,1 bilhões em 2021. O 
déficit primário corres-
ponde ao resultado negati-
vo das contas do governo 
desconsiderando o paga-
mento dos juros da dívida 
pública.

Sem isolamento, Brasil lidera mortes no mundo 
Ao anunciar nesta quin-

ta-feira as medidas que o 
governo adotará para o 
combate à pandemia , o 
presidente Jair Bolsona-
ro deu mais uma prova de 
que será difícil atuação de 
um comitê de coordena-
ção nacional anunciado na 
véspera. Voltou a criticar a 
adoção de lockdow, medida 
restritiva implementada por 
diversos países implemen-
tarem em função da alta de 
novos casos.

Ao sempre minimizar 
gravidade do impacto da 
Covid-19 no Brasil, no co-
meço da semana, em evento 
no Palácio do Planalto, dis-
se que o país está “dando 

certo” e “dando exemplo” 
em meio à pandemia, e que 
“parece que, no mundo to-
do, só no Brasil está mor-
rendo gente”.

Quase verdade. Os dados 
brasileiros de novas mortes 
e casos por Covid-19, quan-
do comparados a outros pa-
íses, porém, mostram que a 
situação é gravíssima tanto 
em números relativos como 
absolutos. O país tem neste 
momento uma das maiores 
incidências de novas mor-
tes por dia por milhão de 
habitantes, número que já 
considera o tamanho da po-
pulação de cada país.

Na segunda-feira, essa ta-
xa no Brasil era de 10,9, 60% 

acima da média da América 
do Sul e mais que o dobro 
da registrada na União Euro-
peia. Em termos absolutos, 
o Brasil é líder disparado em 
mortes diárias. 

Também na segunda-
feira, 26% das pessoas que 
morreram no mundo com 
Covid-19 estavam no Bra-
sil, ou uma a cada quatro. 
Foram 2.300 mortes pela 
média de sete dias no Bra-
sil, mais que o dobro do se-
gundo colocado, os Estados 
Unidos, com 978 óbitos. Na 
América Latina, há alta de 
novos casos e mortes, sen-
do o Brasil o maior respon-
sável por essa trajetória. 

Na América do Nor-

te, há queda na incidência 
de mortes e casos, puxada 
pelos Estados Unidos, en-
quanto na Ásia e na África 
a incidência de casos e mor-
tes permanece baixa desde 
meados de fevereiro, com 
leve alta de casos nos países 
asiáticos.

Na Índia, com uma po-
pulação de 1,3 bilhão de 
pessoas, o número de con-
taminados chegava a 11,78 
milhões, com 11,23 milhões 
de recuperados e 160.692 
mortes. No Brasil com 210 
milhões de habitantes tem 
mais quase 12,5 milhões de 
casos, 10,75 milhões de re-
cuperados e mais de 300 mil 
mortes. 

Presidente do Senado quer saída de Ernesto Araújo
“Considero que tivemos 

muitos erros no enfrenta-
mento dessa pandemia. Um 
deles foi o não estabeleci-
mento de uma relação diplo-
mática de produtividade com 
diversos países que poderiam 
ser colaboradores desse mo-
mento agudo de crise no Bra-
sil”. A afirmação é do presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, pedindo mudanças 
na condução das relações di-
plomáticas.

Mesmo diante de mani-
festações favoráveis den-

tro do próprio Senado, ele 
evitou se posicionar sobre 
uma troca no Ministério 
das Relações Exteriores, 
atualmente sob o comando 
de Ernesto Araújo. “Muito 
além da personificação ou 
o trabalho de um chanceler, 
o que tem que se mudar é 
a política externa do Bra-
sil. Evidentemente que ela 
precisa ser aprimorada, me-
lhorada, as relações interna-
cionais precisam ser mais 
presentes, um ambiente de 
maior diplomacia”.

Na visão de Pacheco, é 
evidente para o Congresso 
Nacional e para a sociedade 
brasileira a “necessidade de 
o Brasil ter uma representa-
tividade externa melhor do 
que tem hoje”.

Araújo esteve ontem no 
Senado, participando de 
uma sessão de debates para 
explicar a política externa 
adotada pelo Brasil no en-
frentamento à pandemia. 
Durante a sessão, o minis-
tro foi alvo de críticas de 
parlamentares e senadores 

sugeriram que ele pedisse 
demissão do cargo. Na ses-
são, Araújo defendeu seu 
trabalho à frente do Itama-
raty.

“É claro que nós não 
somos perfeitos, mas eu 
tenho certeza de que es-
tamos fazendo tudo pelos 
interesses do Brasil, tudo de 
maneira constitucional. Es-
tamos reformando a nossa 
política externa para que ela 
se torne muito mais dinâmi-
ca, para que ela traga inves-
timentos, empregos”.
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Deputado é contra  
cobrar 1,5% dos  
carros de aplicativos

O deputado Charles Ba-
tista (PSL) é contra 
a taxação de 1,5% 

por parte da Prefeitura do Rio 
sobre os transportes de passa-
geiros por aplicativo. Ele alega 
que o tributo vai ser repassado 
pelas empresas para os mo-
toristas, reduzindo seus ga-
nhos diários. O deputado está 
propondo a formação na Alerj 
de uma Frente Parlamentar em 
Defesa dos Motoristas de Aplicativos e Entregadores de 
Delivery para discutir a decisão, que pode ser copiada por 
outros municípios. Charles Batista quer a Frente defen-
dendo também os camelôs, que estão sendo impedidos 
de trabalhar por causa da pandemia. O deputado conhece 
bem esse último setor, já que foi camelô em São João de 
Meriti por cinco anos.

Vacina para quem  
disputar Olimpíada

A deputada Alana Passos (PSL) está pedindo priorida-
de na vacinação contra a Covid-19 no estado para atletas 
olímpicos e paraolímpicos que já garantiram vaga para os 
Jogos de Tóquio 2020, adiados para 23 de julho, além das 
comissões técnicas de cada modalidade. A proposta está 
em tramitação na Alerj. Vale ressaltar que o COB e o CPB 
não solicitaram a vacinação antecipada dos atletas.

Deputado do PP  
quer ser Senador

O deputado federal Dr. 
Luizinho (PP-RJ), presidente 
do partido no estado, chegou a 
ser indicado para ser ministro 
da Saúde, prontamente rejeita-
do por Bolsonaro, que nem se 
deu ao trabalho de explicar o 
porquê. Mas o deputado segue 
com prestígio em alta e poderá 
compor a chapa do governa-
dor em exercício Cláudio Cas-
tro. Dr. Luizinho seria o candidato ao Senado, disputando 
a vaga ocupada hoje por Romário, que deve ser candidato 
a deputado federal.

Vereador quer  
isenção para clubes

O vereador carioca Marcos Braz (PL) quer reduzir 
ainda mais a tão minguada arrecadação municipal. Ele 
apresentou na Câmara Municipal do Rio um projeto de lei 
que isenta organizadores de eventos esportivos, que per-
tençam ao Sistema Nacional de Desporto, do pagamento 
da Taxa de Utilização de Área Pública (Tuap) na realização 
de competições desportivas. A medida beneficia os clubes 
de futebol. Tão bonzinho, esse vereador!

Secretaria do Clima

Tudo começou com as secretarias de Governo, que nin-
guém sabe por que passaram a ser chamadas de Casa Civil. 
Agora o modismo das nomenclaturas chegou às secretarias 
de Meio Ambiente, que estão se transformando em secreta-
rias do Clima. Modinha que está tomando município atrás de 
município e logo chega aos governos estaduais.

Charles Batista

Dr. Luizinho

Toyota suspende produção no Brasil

A partir desta segun-
da-feira, as quatro 
plantas industriais 

localizadas nas cidades de 
São Bernardo do Campo 
(SP), Indaiatuba (SP), Soro-
caba (SP) e Porto Feliz (SP) 
pararão por até dez dias 
corridos

A Toyota do Brasil infor-
ma que tomou a decisão, 
em conjunto com os sin-
dicatos locais, de suspen-
der sua produção a partir 
da próxima segunda-feira. A 
medida tem como objetivo 
contribuir com a redução de 
circulação de pessoas no mo-
mento mais crítico da pande-
mia no país, além de atender 
a antecipação de feriados 
por parte de autoridades em 
algumas dessas regiões.

Arquivo/ABr

Nesse sentido, as plan-
tas de São Bernardo do 
Campo, Sorocaba e Porto 
Feliz têm retorno previsto 
para o dia 5 de abril, en-
quanto a unidade de In-
daiatuba retornará no dia 
6 de abril.

Os colaboradores admi-
nistrativos também respei-
tarão a antecipação dos fe-
riados.

A Toyota do Brasil pos-
sui um total de 5.600 cola-
boradores em todo o país e 
continuará a agir avaliando 

a situação momento a mo-
mento, seguindo as orienta-
ções das autoridades locais 
e, principalmente, colocan-
do a saúde e o bem-estar 
de seus colaboradores e de 
seus familiares em primeiro 
lugar.

Vendas virtuais cresceram 
41% em 2020, melhor 
desempenho desde 2007

ÁGUAS DE ARAÇOIABA S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se reunirem no dia 14/04/2021, 
às 12h na sede da sociedade na Rua Prof. Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das 
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo 
em 31/12/2020; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de lucros; 
(d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021; (e) Consolidação do Estatuto 
Social; e (f) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social 
da Cia, cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Araçoiaba da Serra, 22/03/2021. Ronaldo 
Oller Tossi - Diretor; Ivan Mininel da Silva - Diretor.

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.099.970/0001-08 - NIRE 35.300.554.027

AVISO AOS ACIONISTAS
A Faro Energy Projetos Solares Holding S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 
6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas da Companhia que os documentos e informações relacionados às 
matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, encontram-se à disposição dos 
Acionistas na sede da Companhia, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, CEP 04601-070. 
 Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente 
realizada pela Companhia nos jornais costumeiros. São Paulo, 26/03/2021. Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor.

FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.
CNPJ/MF nº 31.191.534/0001-76 - NIRE 3530054506-1

AVISO AOS ACIONISTAS
A Faro Energy I Comércio e Locação de Projetos S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133 da 
Lei nº 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas da Companhia que os documentos e informações relacionados 
às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, encontram-se à disposição dos 
Acionistas na sede da Companhia, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, CEP 04601-070. 
 Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente 
realizada pela Companhia nos jornais costumeiros. São Paulo, 26/03/2021. Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor.

Em um ano de res-
trições pela pan-
demia, as vendas 

virtuais no Brasil cresceram 
41% para R$ 87,4 bilhões 
na comparação com 2019, 
impulsionado pelo aumen-
to do número de pedidos 
e pela maior contribuição 
das compras por telefo-
ne celular. A informação 
consta do Webshoppers 43 
Ebit|Nielsen & Bexs Ban-
co.

A alta do faturamento 
teve como principal fator 
o aumento na quantidade 
de pedidos: 194 milhões, 
alta de 30% sobre o ano 
anterior. Outro ponto que 
ajudou o resultado e moti-
vou maiores compras foi o 
frete grátis, que representou 
43% de todas as compras 
de 2020.

A agilidade é também 
exemplificada pela impor-
tância dos celulares neste 
desempenho. Do total de 
vendas, 55,1% ocorreram 
através desses dispositivos, 
ou R$ 45,9 bilhões, alta de 
79% em relação a 2019 e 
176% sobre 2018. Apenas 
pelo toque na palma da 
mão foram gerados 106,6 
milhões de pedidos, 56% 
maior que o ano anterior.

“O brasileiro ficou muito 
conectado durante a pan-
demia, com o celular ao al-
cance da mão. E isso faci-
litou muito para fazer suas 
compras de supermercado, 
roupas, artigos de casa e 
decoração, por exemplo”, 
afirmou o Head de e-com-
merce de Ebit|Nielsen, 
Marcelo Osanai.

Diante da restrição da 
pandemia, as vendas do 
virtuais ficaram ainda mais 
concentradas em lojas de 
departamento: esse segmen-
to sozinho contribuiu com 
84,3% do faturamento total, 
seguido bem atrás por arti-
gos esportivos (+2,8%), in-
formática (+2,4%), roupas 
(2,2%) e autosserviço (1,8%).

Outra curiosidade foi a 
jornada do consumidor. Si-
tes de busca e as redes so-
ciais são, de acordo com ao 
estudo, o principal caminho 
para se iniciar as compras 
de produtos. Para artigos 
de casa e decoração, por 
exemplo, ambos canais são 
o início de 55% de todas 
as vendas. Já para roupas e 
calçados, é o início de 44%, 
seguido por perfumaria 
(38%), petshop (33%) e far-
ma (30%).

O recorte por regiões 
mostra um novo perfil se 
consolidando. Apesar de 
os estados do Sudeste per-
manecerem em primeiro na 
contribuição para as vendas, 
com 52% do valor arreca-
dado em vendas ou 44,1% 
de impulso para a alta total 
do comércio eletrônico em 
2020, o Nordeste dobrou 
o consumo virtual, com 
18,5% do total e 31,7% de 
contribuição.

Entretanto, esse tipo de 
vendas encabeça críticas 
do consumidor brasilei-
ro ao varejo. O volume de 
reclamações sobre canais 
virtuais já supera o de lojas 
físicas.

O Índice Nacional de Sa-
tisfação do Varejo (INSV), 
desenvolvido pela agência 
de pesquisa e marketing In-
roots, com apoio da Escola 
Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) avaliou 
50 mil menções espontâ-
neas na internet, referentes 
a 300 empresas que geren-
ciam 576 bandeiras de ne-
gócios.

Dos comentários consi-
derados mais críticos, 76% 
dizem respeito ao atendi-
mento. Entre as falhas mais 
enfatizadas pelo consumi-
dor estão a impossibilidade 
de falar com um profissio-
nal para sanar dúvidas, pe-
didos que não chegam no 
prazo, promoção anunciada 
no site que não foi encon-
trada e cobranças indevidas.

Varejo projeta avanço 
para os próximos meses

O varejo deve sinalizar 
melhora nos próximos me-
ses, após período de queda 
devido a pandemia. Dados 
da Projeção de Vendas, do 
Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Varejo e Mercado 
de Consumo (Ibevar), reve-
lam avanço de 14,51% para 
março, 37,24% para abril e 
19,16% para maio, quando 
comparados ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

O diretor de pesquisas do 
Ibevar, Nuno Fouto, explica 
que 2020 foi um ano difícil 
para o varejo. “O ano ante-
rior foi marcado pelo início 
da pandemia, um cenário 
completamente atípico, em 

que houve o fechamento do 
comércio. A projeção para 
este ano, quando compa-
rado com o ano anterior, é 
de que haja um aumento, 
mediante a recuperação nos 
últimos meses”, afirma o 
professor.

Alguns segmentos indi-
cam contínuo crescimento 
entre março e maio, res-
pectivamente, sendo eles: 
artigos farmacêuticos, com 
índices de 9,98%, 31,25% e 
19,79%; tecidos, vestuário 
e calçados, com 58,08%, 
422,88% e 163,72%; e ou-
tros artigos de uso pessoal e 
doméstico: março, 31,82%, 
81,86% e 28,03%.

Exportação de vinhos 
e alimentos chilenos ao 
Brasil cresce 24%

Relatório da ProChile, 
instituição do Ministério 
das Relações Exteriores do 
Chile, constatou um au-
mento na exportação de vi-
nho e alguns alimentos em 
2020. A bebida chilena seja 
no tipo tinto ou branco se 
destaca. Em 2020, houve 
crescimento de 24% a mais 
de exportação de vinho en-
vasado em relação a 2019, 
atingindo, no total, US$ 185 
milhões de dólares.

A avelã chilena é outra 
iguaria que caiu no gosto do 

brasileiro e as vendas salta-
ram de US$ 1,32 milhão para 
US$ 10,43 milhões no com-
parativo com 2019, o que 
representa um acréscimo de 
690%. “As exportações chi-
lenas desse produto têm au-
mentado nos últimos anos, 
devido ao interesse que te-
mos vistos nos importadores 
considerando a qualidade do 
produto e a proximidade pa-
ra chegar ao mercado local”, 
analisa María Julia Riquelme, 
diretora comercial do Pro-
Chile Brasil.
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AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 27 de Abril de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO-PCERJ09.21 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

COMARCA DE NOVA IGUAÇU-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à MARIA
CÂNDIDA FERNANDES RODRIGUES MADUREIRA e ao Espólio
de VICTOR AUGUSTO MOREIRA SOARES MADUREIRA, na
pessoa de suas representantes DENISE REGINA RODRIGUES
MADUREIRA e DÉBORA CRISTINA RODRIGUES MADUREIRA,
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de
Execução (Processo nº 0036254-04.2010.8.19.0038) proposta
por MANUEL ANIDO VARELA contra MARIA CÂNDIDA
FERNANDES RODRIGUES MADUREIRA, na forma abaixo: A DRA.
SIMONE LOPES DA COSTA, Juíza de Direito da Vara acima, Faz
Saber por este edital aos interessados, que nos dias 06.04.2021
e 13.04.2021, às 14:00 horas, através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, da Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO
PORTELLA, será apregoado e vendido o imóvel situado na Rua
Manuel Gonçalves, nº 64 – Centro – Nova Iguaçu/RJ.- Avaliação:
R$ 1.055.995,88 (hum milhão, cinquenta e cinco mil, novecentos
e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos).- O edital na
íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
CNPJ: 33.255.787/0001-91
AUDITORIA AMBIENTAL

A IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, torna público que en-
tregou ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em 11/02/2021, Relatório 
de Auditoria Ambiental do ano de 2020 para fabricação de produtos quími-
cos diversos - cargas para extintores de incêndio, reveladores e fixadores 
preparados para fotografia, solução para baterias, fluídos para freios, de-
sincrustantes para caldeiras, reagentes para análises, corantes para mi-
croscópio, e informa que este estará à disposição para consulta na Rua 
Dr. Sabino Arias, 187 - Mantiquira no Município de Duque de Caxias, no 
período de 22/03/2021 a 22/04/2021, das 8h às 16h. Informa, ainda, que 
o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço 
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo PD-07/014.622/2017).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eu, ZILDA BARRETO DA SILVA, vem através deste CONVOCAR todos os
interessados a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
para ELEIÇÃO da COOPERATIVA DE CATADORES DO COMPLEXO DO
ALEMÃO - COOPCAL, que ocorrerá no dia 02 de Março de 2021 às 14:00
hs, na Av. Itaoca nº 2353 — Parte — Inhaúma — Rio de Janeiro — RJ —
CEP 21.061-020, com a seguinte pauta: • Eleição da Nova Diretoria;

Rio de Janeiro, 02 de Março de 2021.
Zilda Barreto da Silva

Presidente

ERRATA
ÍNTEGRA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

ENGENHARIA EM INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 02.804.589/0001-06 / NIRE: 33.4.0003086-9

Assembleia Geral Ordinária
No Edital de Convocação publicado no Jornal Monitor Mercantil nos dias
20, 21 e 22/03/21, pág. 5, onde se lê: I- Prestação de contas do exercí-
cio de 2010 Leia-se: I- Prestação de contas do exercício de 2020.

Três perguntas: as três  
propostas da Reforma Tributária
Por Jorge Priori

BC da China criará 
mecanismos de apoio 
para redução de carbono

Com a troca das 
presidências do Se-

nado e da Câmara, ganhou 
um novo fôlego a discussão 
sobre a Reforma Tribu-
tária. Agora é saber se, 
mais uma vez, ela vai ficar 
pelo caminho ou se de fato 
vamos ter mudanças no 
sistema tributário brasileiro. 
O deputado Arthur Lira 
(PP-AL), presidente da Câ-
mara, disse recentemente 
que o Congresso fará a 
reforma possível, e não a 
ótima. Segundo Lira, esse 
assunto mexe com interess-
es “gigantescos”. Por sua 
vez, Paulo Guedes, min-
istro da Economia, disse 
que a reforma tributária 
deve sair em fases, ainda 
em 2021, para evitar uma 
“caixa-preta” com aumento 
de impostos. Se o objetivo 
é deixar a sociedade tran-
quila, eles não estão tendo 
muito sucesso.

Em geral, a Reforma 
Tributária é tratada no 
noticiário como um único 
tema. Isso não deixa de 
ser verdade, mas a questão 
é que existem três pro-
postas em análise no 
Congresso Nacional. Para 
entendermos melhor esse 
assunto, conversamos com 
o advogado e professor da 
FGV Direito Rio, Gustavo 
Fossati, sobre as aborda-
gens de cada uma dessas 
propostas; o que os Esta-
dos e Municípios temem 
com a reforma, e se essas 
propostas diminuirão a 
carga tributária ou apenas 
simplifcarão o sistema. 
Também perguntamos 
a Gustavo, doutor em 
Direito Tributário pela 
Universidade de Münster, 
Alemanha, se corremos o 
risco de termos aumento 
da carga tributária. Essa 
resposta deve ser lida com 
muita atenção, principal-
mente pelos responsáveis 
por empresas do setor de 
serviços.

Quais são as propos-
tas de Reforma Tribu-
tária que estão sendo 
analisadas no Congresso 
Nacional e as principais 
características de cada 
uma delas? Qual delas 
você considera a mais 
racional?

Nós temos três propos-
tas: a PEC 45/2019, de 
iniciativa da Câmara, a PEC 
110/2019, do Senado, e o 
PL 3887/2020, do Gov-
erno Federal, através do 
Ministério da Economia. 
As três iniciativas buscam 
a simplificação do sistema 
tributário, pelo menos no 
que se refere aos tributos 
que estão sendo envolvidos 
nos projetos. As principais 
características das propos-
tas são:

1 – Tributos criados e 
tributos extintos – Na PEC 
45, nós temos a proposta 
de criação do Imposto 
sobre Bens e Serviços, IBS, 
num formato próximo ao 
IVA europeu, a criação de 

alguns impostos seletivos 
e a extinção, ou fusion-
amento, de 5 tributos (PIS, 
Cofins, IPI, ICMS e ISS). A 
PEC 110 também propõe a 
criação de um IBS próximo 
ao modelo europeu, um 
imposto seletivo e a ex-
tinção, ou fusionamento, 
de 9 tributos (PIS, Cofins, 
IPI, ICMS, ISS, IOF, Cide 
Combustíveis e Salário 
Educação). Existe um 
substitutivo à PEC 110 
que propõe a criação de 
um IBS federal, estadual, 
municipal e distrital, todos 
simultâneos, num formato 
de um IVA dual. O PL 
3887 é uma proposta mais 
enxuta e realista. Seu obje-
tivo é extinguir apenas dois 
tributos: o PIS e a Cofins. 
Esse projeto seria a primei-
ra etapa de uma reforma 
tributária mais ampla, mas 
que seria feita em fases, 
sempre que possível.

2 – Base de incidência 
(fato gerador) – Como 
as três propostas têm o 
ideal de simplificação de 
um sistema extremamente 
complexo, as PECs 45 e 
110 pretendem criar uma 
base ampla de incidência 
através de um superim-
posto capaz de abranger 
tudo. Seu objetivo é alcan-
çar todos os tipos de bens 
e serviços, tanto tangíveis 
quanto intangíveis. A aten-
ção dada aos intangíveis 
é um dos méritos da 
proposta, porque dialoga 
com uma nova realidade: a 
economia digital. Ao final, 
essa base ampla trabalha 
como se fosse um super 
PIS e Cofins. O atual PIS e 
Cofins, pega toda a receita 
da atividade empresarial 
ou vinculada à atividade, 
seja ela venda de bens ou 
prestação de serviços. O 
PL 3887 também tem a 
preocupação de alcançar 
uma ampla base de in-
cidência.

3 – Alíquotas – Na PEC 
45, cada ente federativo 
vai fixar uma parcela da 
alíquota total do IBS por 
meio de uma lei ordinária 
correspondente, seja ela 
federal, estadual, municipal 
e distrital. Ela tenta aco-
modar os desejos, ou os 
receios da perda de com-
petência tributária, dos 
estados, Municípios e do 
Distrito Federal. A PEC 
110 prevê uma lei comple-
mentar do IBS que vai fixar 
suas alíquotas. Haverá uma 
alíquota padrão em todo 
território nacional, po-
dendo ser fixadas alíquotas 
diferenciadas para determi-
nados bens e serviços, de-
pendendo da essencialidade 
ou superfluidade. Por ex-
emplo: itens da cesta básica 
x cigarros. O PL 3887 tem 
uma alíquota única de 12%, 
salvo situações de incidên-
cia monofásica, como 
combustíveis, gás e cigar-
ros. As instituições finan-
ceiras teriam uma alíquota 
de 5,8%, e não de 12%.

4 – Não cumulatividade 

– As propostas fortalecem 
o princípio da não-cumu-
latividade com um amplo 
aproveitamento de créditos, 
não havendo restrição para 
isso. No cenário atual, prin-
cipalmente no que se refere 
ao PIS, Cofins e ICMS, a 
questão de aproveitamento 
de créditos gera litígios 
tributários intermináveis.

5 – Benefícios fiscais 
– Os benefícios fiscais se 
tornaram moeda de troca 
de negociações políticas 
e atração de empresas es-
trangeiras e investimentos. 
O problema é que eles se 
tornaram um mercado com 
uma série de externalidades 
negativas. O principal 
problema dos benefícios 
fiscais é que muitas vezes 
eles são concedidos, num 
primeiro momento, frente 
a uma necessidade espacial 
e temporal de um contexto 
econômico, mas não são 
controlados no decorrer 
do tempo. Hoje nós temos 
uma série de benefícios 
fiscais que precisam ser re-
visados e extintos. A PEC 
45 não permite a concessão 
de benefícios fiscais. A 
PEC 110 autoriza a con-
cessão para setores como 
alimentos, medicamen-
tos, saneamento básico e 
educação. O PL 3887 prevê 
alguns casos de isenção 
como as imunidades já es-
pecificadas na Constituição; 
para empresas de setores 
como saúde e comercializa-
ção de produtos de cestas 
básicas, e outros setores 
que não não deveriam ser 
enfatizados pelo projeto 
como empresas que tra-
balham com a venda de 
materiais e equipamentos 
para Itaipu Binacional.

Com relação à pergunta 
sobre a proposta mais 
racional, na minha opinião 
trata-se da PEC 45. Ela 
tem como pilar a tributação 
do consumo e propõe a 
substituição, ou fusão, de 5 
tributos que incidem sobre 
o consumo para criação do 
IBS.

O que os estados e 
municípios temem com 
a Reforma Tributária?

Os estados e municípios 
temem a perda de com-
petência fiscalizatória e 
arrecadatória. Por exemplo, 
na PEC 45 nós temos a 
concentração de arrecada-
ção na União, para só 
depois haver o repasse dos 
recursos destinados aos 
estados e municípios. Eles 
também temem que haja 
uma demora nesse repasse, 
o que pode comprometer 
ainda mais a situação dos 
seus caixas, e que suas 
secretarias de fazenda e 
finanças sejam transforma-
das em meras autarquias 
subordinadas ao governo 
federal. O problema é que 
ao sustentar essa posição, 
eles estão defendendo a 
existência de três “Brasis”, 
quando de fato o Estado 
Brasileiro é uno e indi-

visível, da mesma forma 
que a relação fisco contri-
buinte é uma só. Quando 
nós pagamos os nossos 
impostos, nós pagamos 
para o Estado Brasileiro, 
independente de ser União, 
estado ou município. No 
final, o contribuinte está 
mais preocupado com a 
simplificação, regras claras 
e objetivas e, se possível, 
pagar menos.

Na sua opinião, es-
ses projetos diminuirão 
a carga tributária ou 
apenas simplificarão 
o sistema tributário 
brasileiro? Corremos o 
risco de haver um au-
mento de carga?

Em alguma medida, 
haverá uma simplificação. O 
PL 3887 trará uma simplifi-
cação numa medida menor. 
A PEC 45, numa medida 
intermediária. Já a PEC 
110, numa medida maior. 
Particularmente, eu espero 
que a simplificação seja na 
extensão da PEC 45. Com 
relação a carga tributária, no 
início, muito provavelmente, 
nós teremos um aumento 
sobre o setor de serviços. 
Hoje, uma empresa que 
presta serviços paga uma 
alíquota máxima de 5% de 
ISS. Se considerarmos o PL 
3887, que traz uma alíquota 
de 12%, já constatamos, 
de início, um aumento da 
carga tributária. Contudo, 
teremos uma sistemática de 
aproveitamento de créditos. 
O prestador de serviços terá 
que contratar produtos e 
serviços que gerem crédi-
tos de forma a diminuir a 
carga tributária resultante da 
aplicação dos 12%. Isso será 
inevitável. Se conseguirmos 
fazer uma fusão dos tributos 
para criarmos um só, esse 
tributo resultante terá uma 
alíquota mais elevada. As 
empresas que não con-
seguirem se creditar adequa-
damente também sofrerão 
aumento. É por isso que o 
amplo aproveitamento de 
créditos é tão importante 
para que o efeito final seja 
atenuado com a redução da 
base de cálculo.

Com relação a pos-
sibilidade das propostas 
trazerem redução da carga 
tributária, o governo não 
tem margem para isso. 
Inclusive, a Lei de Re-
sponsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar 101/2000) 
especifica através do artigo 
14 que qualquer renúncia 
de receita tem que vir 
acompanhada por um 
estudo de impacto orça-
mentário mostrando de 
onde virá a compensação: 
diminuição de despesas, 
criação de tributo ou 
aumento de tributo já 
existente. É praticamente 
impossível haver diminu-
ição da carga tributária. 
Muito provavelmente, 
nós teremos um aumento, 
ao menos no início, para 
as empresas do setor de 
serviços.

O banco central da 
China estabele-
cerá ferramentas 

de apoio para a redução de 
carbono para encorajar os 
bancos comerciais a canalizar 
mais recursos financeiros pa-
ra as indústrias verdes, como 
parte dos esforços para facili-
tar a meta do país de neutrali-
dade de carbono.

Numa recente conferência 
de trabalho, o Banco Popu-
lar da China sublinhou que 
a recuperação da economia 
real ainda não se solidificou 
e que, a estrutura de crédito 
nas principais áreas e elos 
fracos precisa ser otimizada.

Os bancos comerciais fo-
ram solicitados a implementar 
estritamente os padrões de fi-
nanciamento verde e inovar os 
serviços para ajustar a alocação 
de recursos de crédito em tem-
po hábil. Mais apoio deve ser 
estendido à inovação tecno-
lógica e à manufatura, com 

um aumento na proporção 
de empréstimos destinados 
aos setores manufatureiro e 
de alta tecnologia.

Segundo a agência Xi-
nhua, desde que a China 
firmou o compromisso de 
atingir o pico das emissões 
de dióxido de carbono até 
2030 e alcançar a neutralida-
de de carbono até 2060 em 
setembro do ano passado, 
políticas vigorosas têm sido 
implementadas com base no 
financiamento do desenvol-
vimento verde já robusto.

Na conferência de traba-
lho, o banco central também 
enfatizou a manutenção do 
crescimento de emprésti-
mos em um nível estável e 
adequado, intensificando os 
serviços para empresas de 
médio e pequeno porte e 
mantendo a continuidade, 
consistência e estabilidade 
das políticas financeiras rela-
cionadas a propriedades.
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COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG
C.N.P.J./M.F. nº: 33.938.119/0001-69

N.I.R.E.: 3330016451-1 - Companhia Aberta - Categoria A
FATO RELEVANTE

4ª REVISÃO TARIFÁRIA QUINQUENAL JULGAMENTO 
DO PROCESSO REGULATÓRIO

A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG, com nome 
fantasia Naturgy, (código de negociação CEGR3 no mercado básico da B3), 
nos termos da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem pelo presente 
ato informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, a Agência 
Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 
- AGENERSA, responsável, dentre outros pela fiscalização e regulação 
do serviço de distribuição de gás canalizado na área de Concessão da 
CEG, publicou no dia 24 de março de 2021, no Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro - DOERJ, o resultado da sessão regulatória, ocorrida 
em 10.03.2021, referente a 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas, relativa ao 
período 2018-2022, indicando decisão tomada por maioria de Conselho 
Diretor da referida Autarquia para a redução de 13,47% nas margens de 
distribuição da Companhia.
Da referida Deliberação, uma vez publicada, ainda cabe a interposição de 
recursos na esfera administrativa tanto por parte da Companhia como de 
outros interessados.
Todas as demais definições e regras relativas à 4ª Revisão Quinquenal 
Tarifária da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG, 
com nome fantasia Naturgy, estão disponíveis no site da AGENERSA  
http://www.agenersa.rj.gov.br.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021.
Márcio Gomes Vargas 

Diretor Econômico Financeiro e de Relações com o Investidor

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se reunirem no 
dia 09/04/2021, às 13h, na sede da sociedade na Rua Marques de Paraná nº 110, 
Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada 
das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do 
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2020; 
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020; (c) Retenção de 
lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2021;  
(e) Contratação de Prestação de Serviços; (f) Consolidação do Estatuto Social; e 
(g) Assuntos gerais da Cia.. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede social da Cia., cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Niterói, 
22/03/2021. Felipe Pimentel Turon - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.ÁGUAS DO IMPERADOR S/A

CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se reunirem 
no dia 13/04/2021, às 8h, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá Earp nº 84, Morin, 
Petrópolis/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada 
das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e 
do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 
31/12/2020; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020;  
(c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para 
o ano de 2021; (e) Contratação de Prestação de Serviços; (e) Alteração de 
endereço de filial; (f) Consolidação do Estatuto Social; e (g) Assuntos gerais 
da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Cia, 
cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Petrópolis, 22/03/2021. 
Marcio Salles Gomes - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ Nº 32.493.603/0001-69

CONVOCAÇÃO: Assembleia Geral Ordinária: São convocados os 
Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 30 de 
abril de 2021, às 14:00h, na sede social, à Rodovia Lucio Meira, n.º 355, 
KM 13, Bairro São Luiz, Volta Redonda-RJ, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:  a) Prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício  
encerrado em 31/12/2020; b) Deliberar sobre destinação do resultado do 
exercício findo em 31/12/2020; c) Fixar remuneração dos administradores; d) 
Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária. Os documentos 
que se referem ao art. 133 da lei 6.404/76, relativos ao item a), encontram-
se à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Cia. Volta Redonda, 23 de 
março de 2021. Andréia  Guedes de Oliveira – Presidente.

 ENEVA S.A.  
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
Rio de Janeiro, 25 de março de 2021 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Com-
panhia”) (B3: ENEV3), comunica aos seus acionistas, em atendimento ao 
disposto no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, que, a partir 
do dia 30 de março de 2021, inclusive, os documentos e informações relacio-
nados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada em 30 de abril de 2021, estarão à disposição 
dos Srs. Acionistas da Companhia, em sua sede localizada na Praia de Bo-
tafogo, nº 501, bloco I, 4º e 6º andares, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. Os do-
cumentos também poderão ser acessados no site da companhia (ri.eneva.
com.br) e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.
br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Marcelo Ha-
bibe - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. ENEVA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS
A WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., 
AVISA que, a partir do dia 25 de março de 2021, estarão à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar, 
Flamengo, Rio de Janeiro-RJ , na rede mundial de computadores no website 
da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores 
Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos de que trata o art. 133 da 
Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/09 (incluído o Boletim de Voto à Dis-
tância), relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jaynetti

Presidente do Conselho de Administração

Balanço Patrimonial Demonstrações de Resultado do Exercício
Ativo 31/12/2019 31/12/2020
Ativo Circulante
Disponibilidades 5.719,32 7.025,05
Realizável a Curto Prazo 1.969.964,25 846.001,88
Total Ativo Circulante 1.975.683,57 853.026,93
Ativo não Circulante
Imobilizado 14.161.006,63 19.466.006,63
(-) Depreciação Acumulada (13.274,43) (13.274,43)
Total do Ativo não Circulante 14.147.732,20 19.452.732,20
Total do Ativo: 16.123.415,77 20.305.759,13

Passivo Circulante 31/12/2019 31/12/2020
Obrigações a pagar, inclusive Tributárias. 84.958,02 97.142,10
Obrigações pela compra de Imóveis 550.000,00 2.750.000,00
Total Passivo Circulante 634.958,02 2.847.142,10
Patrimônio Líquido
Capital Social 13.000.000,00 13.000.000,00
Reservas para Aumento de Capital 646,50 646,50
Reserva Legal 306.028,45 306.028,45
Reservas de Lucros a Realizar 2.181.782,80 609.154,38
Lucros Acumulados - 3.542.787,70
Total do Patrimônio Líquido 15.488.457,75 17.458.617,03
Total do Passivo 16.123.415,77 20.305.759,13

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2021.

31/12/2019 31/12/2020
Receita Bruta Operacional 2.530.635,80 2.920.020,51
(-) Tributos Incidentes s/Vendas e Serviços (92.368,19) (106.581,34)

Receita Líquida Operacional 2.438.267,61 2.813.439,17
(-) Custo de Imóveis ou Serviços Vendidos - -
Receitas Financeiras 56.138,57 16.132,03

Lucro Bruto Operacional 2.494.406,18 2.829.571,20
Despesas Operacionais 52.252,52 53.733,50
Despesas Financeiras 289.713,85 314.678,42

Total das Despesas Operacionais 341.966,37 368.411,92
Despesa Não Operacional - -
Lucro Líquido ANTES das Provisões 2.152.439,81 2.461.159,28

 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2021.

Valmir de Araujo Costa - Diretor Presidente - CPF 007.533.787-87
Patrícia Etelvina Oliveira de Lima - Contadora 

CRC/RJ N° RJ-106334/O-7 - CPF: 704.554.902-44

Nova rodada do programa de sustentação de empregos formais
XP: Reedição justifica-se, mas limitando o impacto fiscal

No ano passado, o 
governo federal 
criou o Progra-

ma Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da 
Renda (Bem), por meio da 
Medida Provisória nº. 936, 
visando oferecer condições 
para que as empresas pu-
dessem enfrentar a pande-
mia. Por meio do progra-
ma foram feitos cerca da 
20.119.864 acordos entre 
trabalhadores e empregado-
res de todo o país. Mas com 
a pandemia este ano seguin-
do a todo vapor, o Minis-
tério da Economia estuda 
relançar o programa.

Nesta quinta-feira, o jor-
nal O Estado de São Paulo 
publicou uma matéria indi-
cando que o Ministério da 
Economia planeja editar 
um crédito extraordinário 
no valor de R$ 9 bilhões pa-
ra financiar uma nova roda-
da do Bem.

Em texto publicado nes-
ta quinta-feira em seu site, 
a XP Investimentos fez al-
gumas observações sobre a 
intenção. “O BEm foi mui-
to sucedido no ano passado. 
Entendemos que, do ponto 
de vista econômico, a forte 
deterioração da pandemia 
pode justificar uma nova 

rodada (limitada e focada) 
do programa. O clamor do 
setor privado pela medida 
cresceu enormemente nos 
últimos dias, pelo que apura-
mos”, observou Caio Mega-
le, economista chefe da XP. 
Segundo o economista, o 
valor de R$ 9 bilhões re-
presenta pouco menos de 
um terço do valor gasto 
com o programa em 2020 
(R$32 bi). Faz sentido. 
Com a perspectiva favorá-
vel da vacinação a partir de 
abril, o período de fecha-
mento do comércio tende 
a ser mais curto desta vez. 
Na opinião dele, é crucial 

limitar o impacto fiscal da 
medida. “Para tanto, ela não 
deve vir acompanhada de 
uma indicação de aumento 
da meta de déficit primário 
(o que demandaria auto-
rização legislativa). Desta 
forma, ainda que fora do 
teto, a medida não alteraria 
a perspectiva da dinâmica 
da dívida. Parece ser essa a 
intenção do governo”, justi-
fica o economista.

Corte

Ele explica que para que 
esta indicação seja crível, 
é fundamental o governo 

apontar quais os gastos ex-
tra teto, já programados, 
que serão cortados. A maté-
ria fala em cancelamento de 
restos a pagar. Pode ser um 
caminho, mas é importan-
te que fique claro quando 
(e se) a medida for tomada. 
Caio Megale diz que a re-
gra de ouro também deve 
ser atendida. Mas isto se 
tornou tranquilo, com os 
recursos das desvincula-
ções dos fundos para paga-
mento de dívida (aprova-
do na PEC Emergencial). 
“O risco fiscal segue sendo 
uma importante preocupa-
ção. Descuidos nesta área 

podem levar a aumento de 
inflação, depreciação cambial 
e aceleração da alta de juros, 
colocando a perder o efeito 
das medidas”, assinala.

“A ferramenta fun-
damental de combate a 
pandemia segue sendo a 
vacinação. Sem ela, me-
didas de compensação só 
empurrarão o problema 
mais adiante. Aqui não há 
restrição fiscal: já foi apro-
vado R$ 20 bilhões para 
esta finalidade. Este deve 
ser o foco, para minimizar 
os riscos humanos e eco-
nômicos adiante”, frisa o 
economista.

Declaração anual de capitais brasileiros no exterior Petrobras recebe última 
parcela da Samsung do 
acordo de leniência

A Petrobras, em conti-
nuidade ao comunicado 
divulgado em 01/03/2021, 
informa que recebeu na úl-
tima semana a segunda, e 
última, parcela, no valor de 
US$ 59,4 milhões, do acordo 
de leniência celebrado pela 
Samsung Heavy Industries. 
Com esses valores, a Petro-
bras ultrapassa a marca de 
R$ 5,7 bilhões em recursos 
recuperados por meio de 
acordos de colaboração, le-
niência e repatriações. Em 
2020, a companhia recebeu 
R$ 797 milhões em ressar-
cimento de valores referen-
tes à Operação Lava Jato. 
Esses ressarcimentos de-

correm da condição de víti-
ma da Petrobras nos crimes 
investigados no âmbito da 
Operação Lava Jato. A com-
panhia seguirá adotando as 
medidas cabíveis em busca 
do adequado ressarcimento 
dos prejuízos decorrentes 
que lhe foram causados.

A Petrobras atua co-
mo coautora do Ministé-
rio Público Federal e da 
União em 21 ações de im-
probidade administrativa 
em andamento, além de 
ser assistente de acusação 
em 76 ações penais rela-
cionadas a atos ilícitos in-
vestigados pela Operação 
Lava Jato.

O prazo regular para a 
entrega da declaração anual 
de Capitais Brasileiros no 
Exterior (CBE) referente 
a 2020 encerra-se em 5 de 
abril, às 18 horas, informou 
nesta quinta-feira o Banco 
Central do Brasil. Esses ca-
pitais devem ser declarados 
ao BC, anualmente ou tri-
mestralmente, conforme o 
enquadramento.

Os capitais brasileiros no 
exterior são valores de qual-
quer natureza mantidos fo-
ra do país por residentes no 
Brasil. Podem ser bens, di-
reitos, instrumentos finan-
ceiros, disponibilidades em 
moedas estrangeiras, depó-
sitos, imóveis, participações 
em empresas, ações, títulos, 
créditos comerciais etc.

“Quantificar esses capi-
tais ajuda o BC a compilar 
a posição de investimento 
internacional do país, ou 
seja, a estatística do total de 
ativos e passivos externos 
da economia brasileira. O 
CBE ajuda a avaliar o grau 
de internacionalização da 
nossa economia”, destaca 
texto do BC.

A declaração é obrigató-
ria para pessoas físicas ou 
jurídicas residentes, domi-
ciliadas ou com sede no 
país, que detenham, no ex-
terior, ativos totais iguais 
ou superiores a:  US$ 1 
milhão, ou equivalente em 
outras moedas, em 31 de 
dezembro de cada ano-
base – CBE Anual. Este 
novo piso foi definido pe-

la Resolução n° 4.841, de 
30/07/2020, que entrou 
em vigor em 01/09/2020.

Multas

As multas por não de-
clarar ou nas demais hipó-
teses previstas na legisla-
ção variam de R$ 2.500,00 
a R$ 250.000,00, podendo 
ser aumentada em 50% 
em alguns casos. Prazos 
fixos: Para a declaração 
anual referente à data-base 
de 31 de dezembro de ca-
da ano: de 15 de fevereiro 
às 18 horas de 5 de abril 
do ano subsequente; Para 
a declaração trimestral re-
ferente à data-base de 31 
de março: de 30 de abril às 
18 horas de 5 de junho do 

mesmo ano; Para declara-
ção trimestral referente à 
data-base de 30 de junho: 
de 31 de julho às 18 horas 
de 5 de setembro do mes-
mo ano; Para a declaração 
trimestral referente à data-
base de 30 de setembro: de 
31 de outubro às 18 horas 
de 5 de dezembro do mes-
mo ano. 

Mais informações e auxí-
lio sobre o preenchimento 
da declaração de CBE es-
tão disponíveis no Manu-
al do Declarante (https://
www.bcb.gov.br/estabilida-
definanceira/manualcbe)e 
nas “perguntas e respostas 
(https://www.bcb.gov.br/
acessoinformacao/pergun-
tasfrequentes-respostas/
faq_cbe)”.

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 - NIRE 33.3.0000065-8

AVISO AOS ACIONISTAS. A SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. (“Com-
panhia”) avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na 
sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos e informações 
referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.

Wilson Lemos de Moraes Junior
Diretor-Presidente

MERCK S.A.
CNPJ/MF n° 33.069.212/0001-84 - NIRE 3.330.002.278-3

Aviso aos Acionistas
Em cumprimento ao disposto no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores, comunicamos que os documentos a que o artigo se refere, 
relativos ao exercício encerrado em 31/12/20, se encontram à disposição 
dos Senhores Acionistas, na sede social da Merck S.A., situada na Estrada 
dos Bandeirantes, 1099, Jacarepaguá, CEP 22710-571, na cidade e Estado 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 26 de março de 2021. A Administração.
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LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF nº 00.743.065/0001-27

Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário) 

Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 
Em milhares de reais, exceto o resultado por ações do capital social)

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Demonstrações do fluxo de caixa 
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas, Nos termos das dis-
posições legais e estatutárias, a Administração da Litel Participações S.A. (“Litel” ou 
“Companhia”) submete à apreciação dos Senhores o relatório da administração e as 
demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020. Perfil corporati-
vo. A Litel Participações S.A. (“Litel” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital 
aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro, com registro na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), foi constituída em 21/07/1995 e tem por objetivo a participação, sob 
qualquer forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais com sede no Brasil 
ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam os objetos sociais. 
A Companhia possui participação direta na Vale S.A. (“Vale”). A Vale é uma sociedade 
anônima de capital aberto com seus títulos negociados nas bolsas de São Paulo – B3 
(Vale3) e Nova York – NYSE (VALE). A Vale e suas controladas diretas e indiretas têm 
como atividade preponderante a pesquisa, produção e comercialização de minério de 
ferro e pelotas, níquel, cobre, carvão, manganês, ferro-ligas, cobalto, metais do grupo 
de platina e metais preciosos. As operações da Vale, constantes nas suas demons-
trações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020, já foram divulgadas 
ao mercado e podem ser obtidas em www.vale.com.br ou por meio da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br). Até 9/09/2019, a Companhia possuía 
participação direta na Litela Participações S.A. (“Litela”), uma sociedade anônima de 
capital aberto, cujo objeto é a participação, sob qualquer forma, no capital de outras 
sociedades civis ou comerciais, com sede no país ou no exterior, como sócia-cotista 
ou acionista, quaisquer que sejam seus objetos sociais. Essa participação na Litela 
proporcionava à Companhia participação de forma indireta na Vale. Em 8/05/2019, foi 
firmado o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Litel e Incorporação da versão 
da parcela cindida de seu patrimônio líquido pela Litela. Na Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada em 09/09/2019 foi aprovada a Cisão Parcial da Litel, tendo ocorrido 

na mesma data a Assembleia Geral Extraordinária da Litela que aprovou a incorpo-
ração da parcela cindida da Litel. Neste contexto, a Companhia deixou de ter partici-
pação na Litela. Em virtude da supracitada cisão parcial, o capital da Litel reduziu de 
R$7.106.481 para R$21.844, uma alteração, portanto, no valor de R$7.084.636, com 
o cancelamento de 60.018.946 ações ordinárias (vide nota explicativa nº 12). Essa 
operação é parte do processo de reorganização societária das sociedades envolvi-
das, o qual objetivou uma maior simplificação e independência operacional e propiciou 
melhores condições para traçar os seus objetivos, de modo a atender, portanto, aos 
seus respectivos interesses patrimoniais. Além disso, a cisão parcial com incorporação 
objetiva a simplificação da estrutura societária e operacional do grupo econômico do 
qual as Companhias fazem parte, visando a maior eficiência financeira e administrativa 
(vide nota explicativa n⁰ 5). Aspectos econômicos e financeiros. A Litel, em linha 
com os padrões internacionais de contabilidade, analisou e adotou todos os pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), os quais são 
consistentes com as normas contábeis internacionais (IFRS). Como empresa de parti-
cipação (“holding”), a Litel tem suas receitas operacionais originadas, basicamente, da 
equivalência patrimonial, mensurada conforme sua participação no patrimônio líquido 
de Vale, que no exercício de 2020 totalizou R$389.670 (prejuízo de R$1.427.049 em 
2019). Receita financeira. No exercício de 2020, a Litel registrou receita financeira de 
R$4.390 (R$32.658 em 2019), composta, basicamente, por rendimento de aplicações 
financeiras e juros Selic incidentes sobre créditos tributários. Despesas administrati-
vas. No exercício de 2020, as despesas administrativas somaram R$9.906 (R$13.638 
em 2019), devido, principalmente, à contratação de serviços de consultoria jurídica e 
financeira, despesas com publicações legais e outras despesas destinadas à manu-
tenção das atividades da Companhia. Também estão classificados nesse grupo os 
tributos incidentes sobre os juros sobre capital próprio (“JCP”) deliberados pela Vale 
nos exercícios. As atividades da Litel são realizadas por seus diretores, não havendo 

funcionários contratados. Lucro líquido do exercício. O resultado da Litel, ao final do 
exercício 2020, totalizou R$369.396 (prejuízo de R$157.681 em 2019), correspondente 
ao resultado por ação ordinária de R$1,71 (prejuízo de R$0,61 em 2019) básico e diluí-
do. Remuneração dos acionistas. A Política Indicativa de remuneração anual mínima 
aos acionistas assegura a previsibilidade quanto ao recebimento de dividendos e/ou 
juros sobre capital próprio calculados em 25% do lucro líquido do exercício, ajustado 
nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, conforme disposto no artigo 28, inciso I 
do estatuto social da Companhia: A Administração deliberou juros sobre o capital pró-
prio relativos à reversão de sua reserva de lucros a realizar e à antecipação do lucro 
do exercício social de 2020, nos montantes de R$52.300 e R$24.900, respectivamen-
te. Além disso, a Administração também está propondo a deliberação de dividendos 
complementares para se atingir o mínimo obrigatório, no montante de R$67.449, a ser 
aprovado em Assembleia Geral Ordinária. Deste modo, a distribuição dos resultados do
exercício de 2020 é conforme segue: 2020
Lucro líquido do exercício 369.396
Juros sobre capital próprio deliberados em RCA 24.900
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório 67.449
Total proposto 92.349
Percentual da distribuição proposta em relação ao lucro líquido do exer-
cício 25%
Auditores independentes. Nos termos da Instrução CVM nº 381/2003, informamos 
que os nossos auditores independentes, PricewaterhouseCoopers Auditores Indepen-
dentes, não prestaram em 2020 quaisquer outros serviços não relacionados à auditoria 
das demonstrações financeiras da Litel. Rio de Janeiro, 25/03/2021. Litel Participa-
ções S.A. Carlos Eduardo Reich de Sampaio - Diretor Presidente e de Relação com 
Investidores. Marcelle Santos de Vasconcellos - Diretora sem designação específica. 
Flávio Freitas Thomaz Pereira - Contador CRC RJ 081603/O-0.

Nota 2020 2019
Ativo 2.930.529 2.727.013
Circulante 180.383 330.662
Caixa e equivalentes de caixa 6 9.572 197.527
Títulos e valores mobiliários 7 65.651 26.151
Tributos a recuperar 8 12.646 17.009
Dividendos e juros sobre o capital próprio 9 92.514 89.964
Outros valores a receber - 11
Não circulante 2.750.146 2.396.351
Tributos a recuperar 8 12.675 12.675
Investimentos 9 2.710.130 2.356.335
Ágio do investimento 27.341 27.341
Passivo 241.887 500.424
Circulante 93.288 51.712
Dividendos e juros sobre o capital próprio 12 92.349 6.500
Debêntures 10 661 5.870
Imposto de renda e contribuição social 11 - 29.342
Tributos e contribuições a pagar 11 22 9.841
Outras contas a pagar 256 159
Não circulante 148.599 448.712
Debêntures 10 148.599 448.712
Patrimônio líquido 12 2.688.642 2.226.589
Capital social 21.844 21.844
Ajustes de avaliação patrimonial 1.033.094 795.788
Reservas de lucros 1.633.704 1.408.957
Total do passivo e do patrimônio líquido 2.930.529 2.727.013

Nota 2020 2019
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas 13 (9.906) (13.638)
Resultado de equivalência patrimonial 9 389.670 (1.427.049)
Perda na variação do percentual de participação societária 9 (507) (9.305)
Ganho na alienação de participação societária 9 - 2.178.477
Baixa do ágio na alienação de participação societária 9 - (34.771)
Despesa de captação pela emissão de debêntures 10 (753) (190)
Lucro operacional 378.504 693.524
Receitas (despesas) financeiras 14
Receitas financeiras 4.390 32.658
Despesas financeiras (13.498) (26.873)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 369.396 699.309
Imposto de renda e contribuição social 15 - (856.990)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 369.396 (157.681)
Lucro (prejuízo) por ações do capital social –
 Básico e diluído – Em R$ 1,71417 (0,61370)

2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 369.396 (157.681)
Ajustes de conversão reflexos do exercício 299.547 (10.768.849)
Ajustes acumulados de conversão 299.547 (10.768.849)
Ajustes de avaliação patrimonial reflexos (62.241) 2.534.193
Obrigações com benefícios de aposentadoria reflexo (6.349) 340.387
Hedge de investimento líquido reflexo (49.050) 403.728
Ajustes ao valor justo de investimento em ações reflexo (6.842) 1.790.078
Ajustes de avaliação patrimonial próprios - (986.778)
Total do resultado abrangente 606.702 (9.379.115)

2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 369.396 (157.681)
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício
Resultado de equivalência patrimonial (389.670) 1.427.049
Perda na variação de percentual de participação societária 507 9.305
Ganho na distribuição de ativos financeiros - (2.178.477)
Baixa do ágio na alienação de participação societária - 34.771
Juros e variações monetárias 11.201 4.506

(8.566) (860.527)
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar 5.164 368.571
Tributos e contribuições a pagar (9.135) 867.549
Outras provisões 107 (69)
Custo de transação das debêntures 602 -
Caixa proveniente das (usado nas) operações (3.262) 1.236.051
Imposto de renda e contribuição social pagos (30.825) (827.648)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais (42.653) (452.124)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos 270.124 15.877
Aplicação em títulos e valores mobiliários (37.941) (26.150)
Caixa líquido proveniente das (usado nas)
 atividades de investimento 232.183 (10.273)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (58.800) -
Captações (pagamento) de debêntures (318.685) 447.991
Caixa líquido proveniente das (usado nas)
 atividades de financiamentos (377.485) 447.991
Redução do caixa e equivalentes no exercício (187.955) (14.406)
Caixa e equivalentes no início do exercício 197.527 211.933
Caixa e equivalentes no final do exercício 9.572 197.527
Transações que não envolvem caixa
Parcela de acervo cindido do investimento - 28.910.811
Efeito no ágio na cisão parcial - 295.492
Efeito da cisão nos dividendos e juros sobre o capital próprio - 312.730
Redução do capital social oriundo da cisão parcial - (7.084.637)
Efeitos da cisão parcial no Ajustes de avaliação patrimonial - (9.201.283)
Efeitos da cisão parcial na Reserva de lucros - (13.233.113)

2020 2019
Insumos adquiridos de terceiros (3.002) (3.848)
Serviços contratados (3.002) (3.848)
Valor adicionado líquido (3.002) (3.848)
Valor adicionado recebido em transferência de terceiros 393.553 740.010
Resultado de equivalência patrimonial 389.670 (1.427.049)
Perda na variação do percentual de participação societária (507) (9.305)
Ganho na alienação de participação societária - 2.178.477
Amortização ágio na alienação de participação societária - (34.771)
Receitas financeiras 4.390 32.658
Atualização Selic s/ tributos a compensar 1 20.356
Rendimento de títulos de renda fixa 4.389 12.229
Outras receitas financeiras - 73
Valor adicionado total a distribuir 390.551 736.162
Impostos federais
PIS e COFINS sobre JCP 6.904 9.790
Imposto de renda e contribuição social - 856.990
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras 362 20.282
Juros s/ debêntures 13.889 6.781
Lucros retidos 277.047 (157.681)
Dividendos e JCP 92.349 -
Valor adicionado distribuído 390.551 736.162

Reservas de lucros

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva  
de lucros 
a realizar

Reserva especial  
de dividendos  

não distribuídos

Lucros  
acu- 

mulados

Ajustes de  
avaliação  

patrimonial Total
Saldos em 31/12/2018 7.106.481 1.421.296 13.070.511 - - 10.925.369 32.523.657
Prejuízo do exercício - - - - (157.681) - (157.681)
Constituição de reserva especial de dividendos obrigatórios
 de 2018 não distribuídos - - - 314.444 - - 314.444
Resultados abrangentes reflexos
Ajuste acumulado de conversão reflexo - - - - - 118.230 118.230
Ajuste ao valor justo de investimento em ações reflexo - - - - - (42.289) (42.289)
Hedge de fluxo de caixa reflexo - - - - - 18.071 18.071
Obrigação com benefício de aposentadoria reflexo - - - - - (114.163) (114.163)
Realização de resultado abrangente na entrega das ações - - - - - (863.080) (863.080)
Realização de resultado abrangente na alteração do percentual de participação - - - - - (45.067) (45.067)
Efeitos da cisão parcial (7.084.637) (1.416.709) (13.027.487) - 1.211.083 (9.201.283) (29.519.033)
Destinação do resultado do exercício
Juros sobre capital próprio deliberados - (218) - (6.282) - - (6.500)
Constituição de reservas - - 1.053.402 - (1.053.402) - -
Saldos em 31/12/2019 21.844 4.369 1.096.426 308.162 - 795.788 2.226.589
Lucro líquido do exercício - - - - 369.396 - 369.396
Resultados abrangentes reflexos
Ajuste acumulado de conversão reflexo - - - - - 299.547 299.547
Ajuste ao valor justo de investimento em ações reflexo - - - - - (6.842) (6.842)
Hedge de fluxo de caixa reflexo - - - - - (49.050) (49.050)
Obrigação com benefício de aposentadoria reflexo - - - - - (6.349) (6.349)
Destinação do resultado do exercício
Juros sobre capital próprio deliberados - - (52.300) - (24.900) - (77.200)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório - - - - (67.449) - (67.449)
Constituição de reservas - - 277.047 - (277.047) - -
Saldos em 31/12/2020 21.844 4.369 1.321.173 308.162 - 1.033.094 2.688.642

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional. A Litel Participações S.A. (“Litel” ou “Companhia”), sociedade 
anônima de capital aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro, com registro na Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM), foi constituída em 21/07/1995 e tem por objetivo a 
participação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais 
com sede no Brasil ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam 
os objetos sociais. A Companhia possui participação de forma direta na Vale S.A. 
(“Vale”), que é uma sociedade anônima de capital aberto com seus títulos negociados 
nas bolsas de São Paulo - B3 (Vale3) e Nova York - NYSE (VALE). A Vale e suas contro-
ladas diretas e indiretas têm como atividade preponderante a pesquisa, produção e co-
mercialização de minério de ferro e pelotas, níquel, cobre, carvão, manganês, ferro-li-
gas, cobalto, metais do grupo de platina e metais preciosos. A Companhia foi signatária 
do Acordo de Acionistas da Vale (“Acordo”) firmado em 14/08/2017, com vigência até 
9/11/2020, o qual estabelecia as condições que regiam os direitos e obrigações decor-
rentes da condição de acionista da Vale, e regulava, por exemplo, o exercício do direito 
de voto, a indicação de membros ao Conselho de Administração e Diretoria da Vale, 
assim como, o direito de preferência. Em razão deste Acordo, as decisões relevantes 
eram compartilhadas e tomadas em conjunto com as partes. Reorganização societá-
ria. Até 9/09/2019, a Companhia possuía participação direta na Litela Participações S.A. 
(“Litela”), uma sociedade anônima de capital aberto, cujo objeto é a participação, sob 
qualquer forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais, com sede no país 
ou no exterior, como sócia-cotista ou acionista, quaisquer que sejam seus objetos so-
ciais. Essa participação na Litela proporcionava à Companhia participação de forma in-
direta na Vale. Em 8/05/2019 foi firmado o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da 
Litel (nota explicativa nº 5) e Incorporação da versão da parcela cindida de seu patrimô-
nio líquido pela Litela. Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9/09/2019 foi 
aprovada a Cisão Parcial da Litel, tendo ocorrido na mesma data a Assembleia Geral 
Extraordinária da Litela que aprovou a incorporação da parcela cindida da Litel. Neste 
contexto, a Companhia deixou de ter participação na Litela. Em virtude da supracitada 
cisão parcial, o capital da Litel reduziu de R$7.106.481 para R$21.844, uma alteração, 
portanto, no valor de R$7.084.637, com o cancelamento de 60.018.946 ações ordiná-
rias (vide nota explicativa nº 12). Nos termos do Protocolo e Justificação, a Litela suce-
deu a Litel tão somente com relação às obrigações e direitos relacionados ao acervo lí-
quido cindido incorporado, sem qualquer solidariedade, nos termos do artigo 233, pará-
grafo único, da Lei das Sociedades por Ações. Essa operação é parte do processo de 
reorganização societária das sociedades envolvidas, o qual objetivou uma maior simpli-
ficação e independência operacional e propiciou melhores condições para traçar os 
seus objetivos, de modo a atender, portanto, aos seus respectivos interesses patrimo-
niais. Além disso, a cisão parcial com incorporação objetiva a simplificação da estrutura 
societária e operacional do grupo econômico do qual as Companhias fazem parte, vi-
sando a maior eficiência financeira e administrativa (vide nota explicativa n⁰ 5). A emis-
são dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria e Conselho de Ad-
ministração da Companhia em 25/03/2021. 2. Apresentação das demonstrações fi-
nanceiras e principais políticas contábeis. As principais políticas contábeis aplicadas 
na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas polí-
ticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 2.1. Base de 
apresentação. As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de 
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Estas demonstrações finan-
ceiras evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações finan-
ceiras, e somente essas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administra-
ção na sua gestão. 2.2. Moeda funcional e de apresentação. Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do princi-
pal ambiente econômico, no qual as empresas atuam (“a moeda funcional”). As de-
monstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Companhia e, também, a moeda de apresentação. 2.3. Ativos financeiros. a. Classi-
ficação. A classificação de ativos financeiros depende da finalidade para a qual tais 
ativos foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos finan-
ceiros no reconhecimento inicial. b. Ativos financeiros ao custo amortizado. São 
ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um 
mercado ativo e, são classificados segundo os preceitos do pronunciamento IFRS 9/ 
CPC 48 - Instrumentos Financeiros. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles 
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço 
(estes são classificados como ativos não circulantes). c. Reconhecimento e mensura-
ção. As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data 
de negociação - data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. 
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos cus-
tos da transação para todos os ativos financeiros. Os ativos financeiros são baixados 
quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou te-
nham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, 
significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros 
são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. d. 
Compensação de instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito le-
galmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liqui-
dá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.4. 
Impairment de ativos. A Companhia avalia no final de cada período de relatório se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deterio-
rado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impair-
ment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de 
um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de 
perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futu-
ros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado 
de maneira confiável. Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidên-
cia objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira relevante do 

emissor ou devedor; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no paga-
mento dos juros ou principal; (iii) a Companhia, por razões econômicas ou jurídicas re-
lativas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, garante ao tomador uma 
concessão que o credor não consideraria; (iv) torna-se provável que o tomador declare 
falência ou outra reorganização financeira; (v) o desaparecimento de um mercado ativo 
para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; (vi) dados observáveis 
indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a 
partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles 
ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros 
individuais na carteira, incluindo: • mudanças adversas na situação do pagamento dos 
tomadores de empréstimo na carteira; • condições econômicas nacionais ou locais que 
se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. Para ativos não fi-
nanceiros de longa duração quando há indicação de redução do valor recuperável é 
identificado o menor grupo de ativos para os quais existam fluxos de caixa separada-
mente identificável (“unidade geradora de caixa” ou “UGC”) e é realizado teste de impair-
ment para identificar o valor recuperável desses ativos agrupados. Se identificada à 
necessidade de ajuste, o mesmo é apropriado a cada ativo. O valor recuperável é maior 
entre o valor em uso e o valor justo menos custos para venda. Os saldos de goodwill são 
testados para impairment pelo menos uma vez por ano. Em 31/12/2020 e 2019 não foi 
reconhecida nenhuma provisão para fins de impairment nos ativos financeiros da Com-
panhia. 2.5. Caixa e equivalentes de caixa. Os montantes registrados na rubrica de 
caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósi-
tos bancários e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata e 
vencimento original em até três meses. 2.6. Títulos e valores mobiliários. Os títulos e 
valores mobiliários possuem característica de ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado, com vencimento de longo prazo, liquidez imediata e estão registrados 
acrescidos dos rendimentos financeiros (resultado). 2.7. Investimentos em controla-
das e coligadas. Com o término do Acordo de Acionistas da Vale, mencionado na nota 
explicativa nº 1, a Vale deixou de ser caracterizada como uma controlada em conjunto 
da Companhia. Entretanto, devido à manutenção dos representantes da Companhia no 
Conselho de Administração da Vale, a Companhia ainda mantém influência significativa 
e, portanto, o investimento permanecerá avaliado pelo método de equivalência patrimo-
nial, incluindo o ágio identificado na aquisição, líquido de qualquer perda por impairment 
acumulada. A Companhia reavaliará, a cada data de divulgação, se a influência signifi-
cativa na Vale será mantida e, como consequência, o tratamento contábil a ser adotado 
com base no CPC 18 - Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimen-
to Controlado em Conjunto, que define “influência significativa” como o poder de partici-
par das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida. A partici-
pação da Companhia é reconhecida da seguinte forma: (i) nos lucros ou prejuízos é re-
conhecida na demonstração do resultado; (ii) nos resultados abrangentes é reconheci-
da na demonstração do resultado abrangente; (iii) nas demais movimentações patrimo-
niais é reconhecida de forma reflexa no patrimônio líquido. Se a participação acionária 
for reduzida, mas for retida a influência significativa, somente uma parte proporcional 
dos valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclas-
sificada no resultado, quando apropriado. Os ganhos e as perdas de diluição são reco-
nhecidos na demonstração do resultado. Em função de o ágio integrar o valor contábil 
dos investimentos, ele não é testado separadamente em relação ao seu valor recuperá-
vel. Em vez disso, o valor contábil total do investimento é testado como um único ativo, 
pela comparação de seu valor contábil com seu valor recuperável. Tal evidência pode 
ser obtida pela existência de uma queda relevante ou prolongada no valor justo do título 
abaixo de seu custo. A participação da Companhia na sua coligada, excluídas as ações 
em tesouraria, é a seguinte:
Coligada 2020 2019
Vale S.A. 1,46% 1,46%

2.8. Resultado financeiro. O resultado financeiro inclui os rendimentos, encargos, 
multas e juros de mora e variações monetárias a índices ou taxas oficiais, incidentes 
sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes, e quando aplicável, os efeitos 
de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização. 2.9. Capital social. O ca-

pital social está representado por ações ordinárias que são classificadas no patrimônio 
líquido, todas sem valor nominal. O Conselho de Administração poderá, independente-
mente de reforma estatutária, deliberar a emissão de novas ações (capital autorizado), 
inclusive mediante a capitalização de lucros e reservas até o limite autorizado. 2.10. 
Demonstração do valor adicionado. A Companhia divulga suas demonstrações 
do valor adicionado (DVA) de acordo com os pronunciamentos do CPC 09, que são 
apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras conforme prática 
contábil brasileira, aplicável a companhias abertas, que, entretanto para as práticas in-
ternacionais pelo IFRS são apresentadas como informações adicionais, sem prejuízo 
do conjunto das demonstrações financeiras. 3. Novas normas e interpretações. IFRS 
9 / CPC 48: Instrumentos Financeiros; IFRS 7 / CPC 40: Instrumentos Financeiros 
- Evidenciação e IAS 39 / CPC 38: Instrumentos Financeiros - Reconhecimento 
e Mensuração - Referem-se a inclusão de exceções temporárias aos requerimentos 
atuais da contabilidade de hedge para neutralizar os efeitos das incertezas causadas 
pela reforma da taxa de juros referenciais (IBOR). A adoção foi requerida a partir de 
01/01/2020 e não houve nenhum impacto na adoção deste pronunciamento nas de-
monstrações financeiras da Companhia. AS 1 / CPC 26: Apresentação das Demons-
trações Contábeis e IAS 8 / CPC 23: Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa 
e Retificação de Erros - Altera a definição de “material”, estabelecendo que uma infor-
mação é material se a sua omissão, distorção ou obscuridade puder influenciar razoa-
velmente a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis. A adoção 
foi requerida a partir de 01/01/2020 e não houve nenhum impacto na adoção deste 
pronunciamento nas demonstrações financeiras da Companhia. IFRS 9 / CPC 48; IAS 
39 / CPC 08; IFRS 7 / CPC 40; IFRS 4 / CPC 11; e IFRS 16 / CPC 06 (R2) - Referem-
-se a adição de novos requisitos de divulgação sobre os efeitos trazidos pela reforma 
da taxa de juros referenciais (IBOR). A adoção está prevista a partir de 01/01/2021 e a 
Companhia não espera nenhum impacto na adoção deste pronunciamento em suas 
demonstrações financeiras. IAS 37 / CPC 25: Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes - Especificação de quais custos uma empresa deve incluir ao 
avaliar se um contrato é oneroso. Os custos diretamente relacionados ao cumprimento 
do contrato devem ser considerados nas premissas de fluxo de caixa (Ex.: Custo de 
mão-de-obra, materiais e outros gastos ligados à operação do contrato). A adoção está 
prevista a partir de 01/01/2022 e a Companhia não espera nenhum impacto na adoção 
deste pronunciamento em suas demonstrações financeiras. 4. Gestão de riscos. A 
Companhia entende que o gerenciamento de risco é fundamental para apoiar sua es-
tratégia de crescimento e flexibilidade financeira. Os riscos aos quais a Companhia está 
exposta decorrem, substancialmente, das operações realizadas pela Vale (conforme 
indicado logo abaixo), exceto em relação a fatores de risco relacionados a taxa de juros, 
principalmente decorrentes da oscilação da taxa CDI (Certificado de Depósito Interban-
cário), que remunera suas aplicações financeiras, bem como incide sobre as debêntu-
res que foram emitidas em 15/09/2019. A avaliação desse potencial impacto, oriundo 
da volatilidade da taxa de juros é realizada periodicamente para apoiar o processo de 
tomada de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco. A Vale desenvolveu sua 
estratégia de gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos 
riscos aos quais está exposta. Para tanto, avalia não apenas o impacto das variáveis 
negociadas no mercado financeiro sobre os resultados do negócio (risco de mercado), 
como também o risco proveniente de obrigações assumidas por terceiros para com 
ela (risco de crédito), aqueles inerentes aos processos produtivos (risco operacional) e 
aqueles oriundos do risco de liquidez. 5. Cisão parcial. Conforme mencionado na nota 
explicativa nº 1, em 8/05/2019 foi firmado o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da 
Litel e Incorporação da versão da parcela cindida de seu patrimônio líquido pela Litela. O 
critério utilizado para a avaliação do patrimônio da Litel, com vistas à cisão parcial e con-
sequente versão de parcela do mesmo à Litela, foi o valor do patrimônio líquido contábil 
cindido, apurado com base no balanço patrimonial da Litel, levantado em 31/12/2018 
relacionados no Laudo de Avaliação e Verificação. As mutações patrimoniais ocorridas 
na Litel no período compreendido entre a data do balanço que serviu de base para a de-
terminação do acervo líquido cindido e a data da aprovação da operação pelos quotistas 
das partes em 9/09/2019 foram apropriadas pela Litel, exceto a equivalência patrimonial 
do mencionado período, que foi apropriada pela Litela, conforme Protocolo e Justifica-
ção. A cisão parcial proposta acarretou a diminuição do patrimônio líquido contábil da 
Litel nos montantes que foram vertidos à Litela conforme quadro demonstrado a seguir:

Litel Litela
Saldos em 
31/12/2018

Saldos em 
09/09/2019

Acervo cindido 
em 09/09/2019

Saldos mantidos  
em 09/09/2019

Aumento patrimonial  
em 09/09/2019

Ativo 37.117.909 32.538.562 (29.519.033) 3.019.529 26.335.803
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 211.933 214.684 - 214.684 -
Tributos a recuperar 366.034 384.287 - 384.287 -
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber 312.730 312.730 (312.730) - 312.730
Não circulante
Tributos a recuperar 12.675 12.675 - 12.675 -
Participação na Litela 3.322.280 3.183.230 (3.183.230) - -
Participações em controladas em conjunto 32.534.653 28.108.123 (25.727.581) 2.380.542 25.727.581
Intangível 357.604 322.833 (295.492) 27.341 295.492
Passivo 4.594.252 827.474 - 827.474 -
Circulante
Tributos a recolher 81 827.236 - 827.236 -
Outros passivos 218 238 - 238 -
Não circulante
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber 4.593.953 - - - -
Total do acervo líquido 32.523.657 31.711.088 (29.519.033) 2.192.055 26.335.803
Patrimônio líquido 32.523.657 31.711.088 (29.519.033) 2.192.055 26.335.803
Capital social 7.106.481 7.106.481 (7.084.637) 21.844 19.699.290
Reservas de lucros 14.491.807 14.806.252 (14.444.196) 362.056 -
Outros resultados abrangentes 10.925.369 9.917.402 (9.201.283) 716.119 7.717.549
Lucros acumulados - (119.047) 1.211.083 1.092.036 (1.081.036)
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6. Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Disponibilidades 3 4
Fundos de Investimentos - 197.507
CDB 9.569 17

9.572 197.527
A Companhia possui uma política de investimentos que determina que suas aplicações 
de recursos se concentrem em títulos de renda fixa. Em 31/12/2020 e 2019, as apli-
cações foram remuneradas com base em percentuais da variação do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI). Do início do exercício até outubro de 2020, a Companhia 
manteve recursos aplicados em fundo de investimentos de curto prazo, administrado 
pela BB Administração de Ativos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Ban-
co do Brasil), remuneradas pelo CDI, tiveram um rendimento acumulado até outubro de 
2020 de 1,82% (5,62% em 31/12/2019). Em outubro de 2020 a Companhia realizou o 
pagamento antecipado das debêntures (ver também nota 10) e para isso resgatou parte 
de seus investimentos. Em 31/12/2020, os recursos da Companhia estão aplicados em 
Certificado de Depósito Bancário (CDB), emitido pelo Banco do Brasil S.A., que possui 
rentabilidade de 97% do CDI e liquidez imediata. 7. Títulos e valores mobiliários. O 
saldo de Títulos e valores mobiliários em 31/12/2020, no valor de R$65.651 (R$26.151 
em 2019), está relacionado à aplicação em Certificado de Depósito Bancário - CDB do 
Banco Safra, remunerado à 106,50% do CDI, com vencimento em 28/05/2021.
8. Tributos a recuperar 2020 2019
IRPJ e CSLL 14.159 12.894
IRRF sobre recebimentos de JCP 10.109 15.876
IRRF sobre aplicações financeiras 1.053 914

25.321 29.684
Ativo circulante 12.646 17.009
Ativo não circulante 12.675 12.675

25.321 29.684
A Companhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido Eletrô-
nico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação 
(PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Imposto de Renda e de 
Contribuição Social pagos a maior e não utilizados para a compensação dos tributos 
correntes. 9. Investimentos
Dados da coligada Vale
Patrimônio líquido em: 31/12/2019 161.480.300

31/12/2020 185.784.977
Lucro líquido (prejuízo) em: 31/12/2019 (6.671.445)

31/12/2020 26.712.689
Percentual de participação em: 31/12/2019 1,46%

31/12/2020 1,46%
Quantidade de ações possuídas em: 31/12/2019 74.832.355

31/12/2020 74.832.355
Movimentação dos investimentos Litela Vale Total
Saldos dos investimentos 
 em 31/12/2018 3.322.280 32.534.652 35.856.932
Resultado de equivalência patrimonial (130.047) (1.298.967) (1.429.014)
Ajustes de avaliação patrimonial -
 reflexo das controladas (1) (9.003) (90.816) (99.819)
Perda de variação de percentual de
 participação - (9.305) (9.305)
Entrega de ações para pagamento de JCP - (3.027.441) (3.027.441)
Parcela de acervo cindido do investimento (3.183.230) (25.727.581) (28.910.811)
Sub-total em 9/09/2019 após cisão parcial - 2.380.542 2.380.542
Equivalência patrimonial após cisão parcial da Companhia:
Resultado de equivalência patrimonial - 1.965 1.965
Ajustes de avaliação patrimonial - 
reflexo da controlada (1) - 79.668 79.668
JCP deliberados - (105.840) (105.840)
Saldo de investimentos em 31/12/2019 - 2.356.335 2.356.335
Resultado de equivalência patrimonial - 389.670 389.670
Perda de variação de percentual de
 participação - (507) (507)
Ajustes de avaliação patrimonial - 
reflexo da coligada (1) - 237.306 237.306
Dividendos e JCP deliberados - (272.674) (272.674)
Saldo de investimentos em 31/12/2020 - 2.710.130 2.710.130

Vale
Ágio do investimento em 31/12/2018 357.604
Reconhecimento de parcela de ágio na entrega das ações (2) (34.771)
Efeito do ágio na cisão parcial da Companhia (295.492)
Ágio do investimento em 31/12/2019 e 2020 27.341
(1) Os ajustes de conversão e de instrumentos financeiros reconhecidos no patrimônio 
líquido das investidas são registrados de maneira reflexa em outros resultados abran-
gentes no momento do ajuste da equivalência patrimonial. (2) Baixa do ágio decorrente 
da variação do percentual de participação societária pela entrega de ações conforme 
descrito na nota 12 (g). A amortização do ágio teve início em abril de 2001 e o saldo foi 
amortizado, de forma linear, até 31/12/2008. O ágio não está sendo amortizado desde 
então, porém, sujeito ao teste de recuperabilidade (impairment). Para fins de teste do 
valor recuperável do investimento, a Companhia analisa anualmente indicadores in-
ternos e externos, a partir de premissas disponíveis no mercado, tais como projeção 
de preço das commodities e volumes de produção. É considerado também o critério 
de valor de mercado, utilizando a média ponderada das cotações das ações da Vale 
no período. Em 31/12/2020 e 2019, não foi reconhecida nenhuma provisão para fins 
de impairment nos ativos da Companhia. (i) Vale S.A.. Em Assembleia Geral Extraor-
dinária da Litel, ocorrida em 12/08/2019, foi deliberada a liquidação financeira do sal-
do de dividendos e juros sobre capital próprio a pagar, nos montantes de R$492.835 
e R$3.804.936, respectivamente, por meio da entrega de 95.167.645 ações da Vale 
detidas pela Companhia aos seus acionistas, conforme descrito na nota explicativa 
nº 12 (g). O valor contábil dessas ações que foram entregues, apresentadas na conta 
de Investimentos, era de R$3.027.441 e foi baixado para o resultado do exercício em 
Ganho na alienação de participação societária. Como consequência, em cumprimento 
aos preceitos emanados pelo “CPC 18 - Investimento em coligada, em controlada e em 
empreendimento controlado em conjunto (IAS 28)”, houve também a realização pro-
porcional de resultados abrangentes, reflexos e próprios, apresentados no patrimônio 
líquido, nos valores de R$863.080 e R$45.067, respectivamente, para o resultado do 
exercício em Ganho na alienação de participação societária, conforme demonstrado 
no quadro abaixo:
Ganho na alienação de participação societária
Receita na alienação do investimento 4.297.771
Custo na alienação do investimento (3.027.441)
Realização de resultado abrangente na entrega de ações 863.080
Realização de resultado abrangente na alteração do percentual
 de participação societária 45.067
Ganho total na alienação de participação societária 2.178.477
Em Reunião do Conselho de Administração da Vale realizada em 19/12/2019 foi 
aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R$7.253.260, 
correspondente ao valor total bruto de R$1,414364369 por ação ordinária, cabendo 
a Litel o montante de R$105.840, que foram pagos em 30/09/2020. Em 2020 e 2019, 
a Vale utilizou 1.628.485 e 2.024.059 ações em tesouraria, respectivamente, para 
pagamento do programa Matching dos seus executivos elegíveis, conforme previsto 
no seu programa de recompra de ações. Diante disso, em 31/12/2020, o capital so-
cial da Vale está dividido em 5.129.911 mil ações ordinárias, excluídas as ações em 
tesouraria. A variação no percentual de participação ocorrida em 2020, de -0,000463% 
(-0,007538% em 2019), oriunda do programa de recompra de ações ordinárias da 
Vale, gerou uma perda de R$507 (R$9.305 em 2019), que foi reconhecida no resul-
tado do período como Resultado de variação do percentual de participação societária. 
Em Reunião do Conselho de Administração da Vale realizada em 29/07/2020 foram 
aprovados (i) o cancelamento da suspensão da política de dividendos da Vale; e (ii) a 
autorização para efetuar o pagamento dos juros sobre o capital próprio deliberados em 
19/12/2019. Nesse contexto, a Litel recebeu o montante de R$89.964 em 7/08/2020. 
Em Reunião do Conselho de Administração da Vale realizada em 10/09/2020 foi apro-
vada a deliberação de proventos no montante de R$12.350.316, correspondente ao 
valor total bruto de R$2,407510720 por ação ordinária, cabendo a Litel os montantes 
de R$74.634 a título de juros sobre capital próprio e R$105.526 a título de dividendos, 
e foram pagos em 30/09/2020. Como remuneração mínima obrigatória do exercício 
de 2020, a Vale deliberou R$6.341.998, cabendo a Litel o montante de R$92.514, a 
ser aprovado em Assembleia. Conforme mencionado na nota 2.7, apesar do término 
do acordo de acionistas, o investimento na Vale segue sendo avaliado pelo método 
de equivalência patrimonial. Apenas para fins informativos, o valor justo do investi-
mento, utilizando como referência o preço das ações ordinárias da Vale negociadas 
na B3 (Vale3) no fechamento de 31/12/2020 é de R$6.544.089. O rompimento da bar-
ragem de Brumadinho, ocorrida em 25/01/2019, gerou algumas provisões no balanço 
da Vale, com saldo em 31/12/2020 no montante de R$27.015.610 (R$28.817.722 em 
2019), que estão apresentadas de forma detalhada na nota explicativa nº 18. (ii) Li-
tela Participações S.A.. O saldo de investimento correspondia a 28.386.271 ações 
ordinárias representativas de 100% do capital total e votante da Litela, até a data da 
cisão parcial da Companhia, ocorrida em 9/09/2019, em que a Companhia deixou de 
ter participação na Litela (vide nota explicativa nº1). Até 9/09/2019, a Litela participava 
como acionista no capital social da Vale, da qual possuía 97.026.670 ações ordinárias, 
representativas de 1,89% do capital social total, excluídas as ações em tesouraria. (iii) 
Dividendos e juros sobre capital próprio. A movimentação de proventos deliberados 
e pagos pelas investidas, referentes aos exercícios 2020 e 2019, está composta da
seguinte forma: 2020 2019
Saldo Inicial 89.964 312.730
JCP deliberados no exercício 74.634 105.840
IRRF s/ JCP deliberados no exercício (11.195) (15.876)
Recebimento de JCP no exercício (153.403) -
Dividendos deliberados no exercício 105.526 -
Recebimento de dividendos no exercício (105.526) -
Dividendos propostos no exercício 92.514 -
JCP liquidados com incorporação de parcela cindida pela Litela - (312.730)

92.514 89.964
10. Debêntures
Modalidade Encargos financeiros 2020 2019
Em moeda nacional
Primeira emissão de debêntures 112% do CDI 150.667 456.591
Custos de captação de debêntures (1.407) (2.009)

149.260 454.582
Passivo circulante 661 5.870
Passivo não circulante 148.599 448.712

149.260 454.582
Em 15/09/2019, a Companhia realizou a sua primeira emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total 
de R$450 milhões, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos 
termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada. Foram emiti-
das 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) debêntures, cada uma com o valor nominal 
de R$1.000,00 (mil reais), sendo remuneradas ao custo de 112% do CDI. As debêntu-
res foram reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a 
pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os saldos 
estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os recursos capta-
dos por meio da emissão de debêntures estão sendo utilizados para reforço de caixa 
da Companhia. Na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada 
em 8/10/2020, foi autorizado o pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa 
no montante total de R$300.000, acrescido do prêmio aos debenturistas no valor de 
R$375, relativos a 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie com Garantia Real, em Série Única, além da respectiva remuneração, igual-
mente devida no dia 15/10/2020,  nos termos da cláusula 5.21 do Instrumento Particular 
de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 

Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos, da Emissora (“Escritura de Emissão”). Pela referida cláusula, é facul-
tado ao emissor, a partir de 15/10/2020 (inclusive), amortizar antecipadamente o Valor 
Nominal Unitário das Debêntures. O montante em 31/12/2020 apresenta
o seguinte cronograma de 
vencimento: Debêntures Custos transação Total líquido
2021 (*) 667 (6) 661
2022 150.000 (1.401) 148.599

150.667 (1.407) 149.260
(*) Refere-se aos encargos financeiros calculados até 31/12/2020, que serão pagos em 
2021. Os principais riscos atrelados às debêntures de emissão da Companhia estão 
ligados à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). A Instrução CVM nº 
475, de 17/12/2008, dispõe sobre a apresentação de informações sobre instrumentos 
financeiros, em nota explicativa específica, e sobre a divulgação do quadro demons-
trativo de análise de sensibilidade. Supondo: (i) que o cenário de exposição das de-
bêntures indexadas a taxas de juros variáveis em 31/12/2020 seja mantido, e (ii) que o 
CDI anual acumulado nos últimos 12 meses, para esta data-base, permaneça estável 
(CDI: 2,75% a.a.), os efeitos que seriam registrados nas demonstrações financeiras 
para os próximos 12 meses seriam uma despesa financeira de R$4.641. Caso ocorram 
oscilações no CDI de acordo com os três cenários definidos abaixo, o valor da despesa 
financeira seria impactado em:

Instrumentos
Exposição 

(R$mil) Taxa
Cená-

rio 1 (*)

Aumento 
do índice 

em 25% (**)

Aumento 
do índice 

em 50% (**)
Debêntures 150.667 112% do CDI 1.507 3.043 4.580
Total de variação da
 despesa  financeira 1.507 3.043 4.580
(*) Para a análise de sensibilidade do cenário 1 foi considerado o CDI de 3,75%, de-
monstrando aumento projetado de 1% quando comparado com o CDI acumulado dos 
últimos 12 meses. (**) Conforme requerimento da Instrução CVM n° 475/08, os percen-
tuais de aumento dos índices foram aplicados sobre os índices do cenário 1.
11. Imposto de renda e contribuição a pagar/ Tributos a pagar 2020 2019
IRPJ e CSLL - 29.342
PIS e COFINS 6 9.827
Tributos retidos s/ serviços tomados 11 9
Outros tributos a pagar 5 5

22 39.183
Para os anos-calendário 2020 e 2019 a Companhia optou pelo regime de lucro real anual. 
Em 2020, a Companhia efetuou o pagamento dos tributos no valor de R$39.183, decorren-
tes, basicamente, do montante de juros sobre capital próprio deliberado pela Vale em 2019.  
12. Patrimônio líquido. a. Capital social. Em 31/12/2018, o capital social subscrito e 
integralizado, que compõe o patrimônio líquido para fins contábeis, no montante de R$ 
7.106.481, era composto por 275.514.349 ações, sendo 247.128.345 ações ordinárias, 
730 ações preferenciais Classe A e 28.385.274 ações preferenciais classe B, todas sem 
valor nominal.

A participação acionária era assim distribuída: Quantidade de ações
Acionistas ON % PNA % PNB % Total %
Fundo de Investimento em Ações Banco do Brasil Carteira Ativa 193.740.143 78,40% 249 34,11% 28.385.274 100,00% 222.125.666 80,62%
Fundo de Investimento em Ações Carteira Ativa II 31.688.443 12,82% 26 3,56% - 0,00% 31.688.469 11,50%
Singular Fundo de Investimento em Ações 2.583.919 1,05% 2 0,27% - 0,00% 2.583.921 0,94%
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 74 0,00% 146 20,00% - 0,00% 220 0,00%
Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS 19.115.693 7,74% 161 22,05% - 0,00% 19.115.854 6,94%
Fundação CESP 73 0,00% 146 20,00% - 0,00% 219 0,00%

247.128.345 100,00% 730 100,00% 28.385.274 100,00% 275.514.349 100,00%
Em 6/09/2019, por solicitação do único acionista da Litel detentor da totalidade de ações 
preferenciais de classe B emitidas pela Companhia, conforme facultado no Estatuto So-
cial da Companhia, foi realizada a conversão da totalidade de tais ações preferenciais 
de classe B em ações ordinárias, na proporção de 01 (uma) ação preferencial classe 
B para 01 (uma) ação ordinária. Em virtude da cisão parcial da Companhia aprovada 
na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 9/09/2019 (vide nota explicativa nº 5), 
houve uma redução no capital social de R$ 7.084.637, passando a totalizar, a partir 
desta data, o montante de R$ 21.844, mediante o cancelamento de 60.018.946 ações 
ordinárias. Na mesma Assembleia, foi aprovada a conversão da totalidade das ações 
preferencias de classe A de emissão da Companhia em ações ordinárias na proporção 
de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária. Diante disso, o capital social 
subscrito e integralizado da Companhia passou a ser de R$ 21.884 em 31/12/2019, 
composto por 215.495.403 ações ordinárias, todas sem valor nominal. Em 31/12/2020 
e 2019 a participação
acionária da Companhia está assim distribuída: Quantidade de ações
Acionistas ON %
Fundo de Investimento em Ações Banco do Brasil 
Carteira Ativa 173.737.086 80,62%
Fundo de Investimento em Ações Carteira Ativa II 24.785.349 11,50%
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS 14.951.594 6,94%
Singular Fundo de Investimento em Ações 2.021.031 0,94%
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 172 0,00%
Fundação CESP 171 0,00%

215.495.403 100,00%
b. Reserva legal. Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido apu-
rado em cada exercício social, até atingir o limite fixado pela legislação societária de 
20% do capital social. Seu saldo em 31/12/2020 e 2019 é de R$ 4.369. A Companhia 
deixou de constituir em 2012 a reserva legal por ter atingido os limites legais. c. Re-
serva de lucros a realizar. Constituída em função de lucros existentes economica-
mente, mas não disponíveis financeiramente, oriundos dos ajustes do investimento 
pelo método da equivalência patrimonial. Essa reserva, no montante de R$ 1.321.173 
(R$ 1.096.426 em 2019), poderá ser distribuída como dividendos na medida em que 
os lucros forem realizados ou tornarem-se financeiramente disponíveis. d. Reserva 
especial de dividendos não distribuídos. Refere-se aos dividendos mínimos obri-
gatórios, relativos ao resultado do exercício de 2018 que não foram distribuídos, por 
ser incompatível com a situação financeira da Companhia, conforme deliberado em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30/04/2019. Essa reserva, no mon-
tante de R$ 308.162, poderá ser distribuída como dividendos na medida em que os 
lucros forem realizados ou tornarem-se financeiramente disponíveis. e. Distribuição 
de resultados. Aos acionistas é assegurada, anualmente, a distribuição de dividendos 
obrigatórios correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado de acordo 
com a legislação societária. Os montantes de passivos circulantes correspondentes 
aos dividendos a pagar representam obrigações da Companhia junto a seus acionis-
tas. A Companhia delibera sobre o pagamento desses passivos com base no fluxo de 
dividendos que são recebidos da Vale. A administração acredita que os proventos a 
serem recebidos de Vale no futuro, serão suficientes para quitar os proventos em aber-
to, além dos dividendos mínimos obrigatórios gerados anualmente. A base de cálculo 
dos dividendos, bem como as antecipações efetuadas e o valor proposto relativo aos
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019, é como segue: 2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 369.396 (157.681)
Parcela de acervo cindido em lucros acumulados (*) - 1.211.083
Juros sobre capital próprio deliberados em RCA 24.900 -
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório 67.449 -
Total distribuído 92.349 -
Percentual da distribuição proposta em relação ao 
 lucro líquido do exercício                                                                                                  25% 0%
(*) A parcela de lucros acumulados oriunda da cisão da Companhia, líquida do prejuízo 
do exercício, foi destinada à reserva de lucros a realizar. f. Lucro básico por ação. O 
lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas 
da Companhia, pela quantidade média ponderada do total de ações emitidas durante o 
exercício. Em 9/09/2019 houve variação na quantidade de ações ordinárias e preferen-
ciais da Companhia, conforme
descrito no item (a) acima. 2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 369.396 (157.681)
Média ponderada de ações em poder dos acionistas 215.495 256.933
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação – R$ 1,7142 (0,6137)
g. Dividendos e juros sobre capital próprio. Na Assembleia Geral Extraordinária 
ocorrida em 12/08/2019, foi deliberado o pagamento dos proventos abaixo discrimina-
dos, mediante entrega de 95.167.645 ações de emissão de Vale, correspondentes aos 
montantes de R$ 3.804.936 a título de juros sobre capital próprio e R$ 492.835 a título 
de dividendos, conforme cotação da ação da Vale na referida data de 45,16 reais. (i) 
Parcela final dos Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 30/06/2014, no valor de R$ 353.797; (ii) Juros sobre 
o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 29/12/2014, valor total de R$ 598.255; (iii) Juros sobre o capital próprio delibera-
dos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/06/2015, no valor de 
R$ 547.168; (iv) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 29/12/2015, no valor total de R$ 6.000; (v) Juros sobre o 
capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 
31/03/2016, no valor total de R$ 14.000; (vi) Juros sobre o capital próprio deliberados 
na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/06/2016, no valor total de 
R$ 14.000; (vii) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 30/09/2016, no montante total de R$14.000; (viii)  Juros 
sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 31/01/2017, no valor total de R$ 14.000; (ix) Juros sobre o capital próprio deliberados 
na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/04/2017, no valor total de 
R$ 369.147; (x) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 31/08/2017, no valor total de R$ 367.464; (xi) Juros sobre 
o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 
28/12/2017, no valor total de R$ 356.037; (xii) Juros sobre o capital próprio deliberados 
na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/02/2018, no valor total de 
R$ 184.738; (xiii) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 30/07/2018, no valor total de R$ 485.747; (xiv) Juros sobre 
o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 
28/12/2018, no valor total de R$ 480.583; e, (xv) Parcela remanescente dos Dividendos 
Complementares ao mínimo obrigatório deliberados na Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária realizada em 28/04/2017 no valor histórico de R$ 421.160, valor este 
que foi corrigido pelo CDI da data da deliberação até a data do efetivo pagamento, no 
montante de R$ 71.675 sendo R$ 18.272 em 2019. Em 27/12/2019, o Conselho de 
Administração da Litel deliberou R$ 6.500 a título de reversão da reserva especial de 
dividendos e da reserva legal, nos montantes de R$ 6.282 e R$ 218, respectivamen-
te, os quais foram pagos aos acionistas em 13/08/2020. Em Reunião de Diretoria da 
Companhia realizada em 10/08/2020, foi aprovada a autorização do pagamento dos 
juros sobre o capital próprio deliberados em 27/12/2019. Nesse contexto, os acionis-
tas da Companhia receberam o montante de R$ 6.500 em 13/08/2020, na proporção 
da participação societária de cada um. Na Reunião do Conselho de Administração 
ocorrida em 30/09/2020, foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no 
montante total de R$ 52.300, correspondente a R$ 0,242696592 por ação ordinária do 
capital social relativos a reversão da reserva de lucros a realizar, os quais foram pagos 
aos acionistas em 7/10/2020. Na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 
30/12/2020, foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no montante total 
de R$ 15.500, correspondente a R$ 0,071927288 por ação ordinária do capital social 
relativos à antecipação do resultado do exercício de 2020. Na Reunião do Conselho 
de Administração ocorrida em 26/02/2021, foi aprovada a deliberação de juros sobre 
capital próprio no montante total de R$ 9.400, correspondente a R$ 0,04362042 por 
ação ordinária do capital social relativos à antecipação do resultado do exercício de 
2020. Adicionalmente, a Companhia está propondo a deliberação de dividendos com-
plementares ao mínimo obrigatório, no montante de R$ 67.449 a ser aprovado em as-
sembleia. A movimentação de proventos propostos e pagos pela administração aos 
acionistas da Companhia referentes aos exercícios de 2020 e 2019 está composta da
seguinte forma: 2020 2019
Saldo Inicial 6.500 4.593.953
JCP deliberados no exercício 67.800 6.500
Pagamento de JCP no exercício (58.800) (3.804.945)
Atualização monetária de dividendos a pagar - 18.272
Pagamento de dividendos no exercício - (492.835)
Reversão de deliberação para reserva especial - (314.444)
Dividendos propostos no exercício 67.449 -
JCP propostos no exercício 9.400 -

92.349 6.500
13. Despesas administrativas 2020 2019
Serviços (consultoria, infraestrutura e outros) (2.841) (3.754)
Remuneração de conselheiros (130) (66)
Tributos e Contribuições (*) (6.930) (9.804)
Outros (5) (14)

(9.906) (13.638)
(*) Referem-se, basicamente, ao PIS e COFINS incidentes sobre o montante de JCP 
delibe rado pela Vale.
14. Resultado financeiro 2020 2019
Receitas financeiras
Aplicações financeiras 4.389 12.229
Variações monetárias - créditos fiscais 1 20.356
Outras receitas financeiras - 73

4.390 32.658

Despesas financeiras 2020 2019
Variações monetárias - dividendos a pagar - (18.272)
Tributos sobre receitas financeiras (252) (1.516)
Juros s/ debêntures (12.761) (6.591)
Prêmio s/ debêntures (375) -
Outras despesas financeiras (110) (494)

(13.498) (26.873)
Resultado financeiro líquido (9.108) 5.785
15. Reconciliação dos tributos sobre o lucro – Demonstração do resultado

2020 2019
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 369.396 699.309
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% 125.595 237.765
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: (129.992) 691.887
Receita de juros sobre o capital próprio 25.375 35.986
Benefício tributário sobre os juros sobre o capital próprio (23.051) (2.211)
Resultado de equivalência patrimonial (132.488) 485.197
Perda de variação de percentual de participação societária 172 3.164
Resultados abrangentes na realização do investimento - (259.258)
Ajuste a valor justo reflexo na realização do investimento - 1.708
Tributação de ganho pela realização do investimento - 420.757
Outros - 6.544
Imposto de renda e contribuição social no exercício (4.397) 929.652
Imposto de renda e contribuição social s/ prejuízo fiscal
 não constituídos 4.397 (72.662)
Tributos sobre o lucro - 856.990
No exercício de 2020, a Companhia apurou prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no 
valor de R$ 12.933, cujo IRPJ e CSLL diferidos no montante de R$ 4.397 (34% sobre 
R$ 12.933) não foi reconhecido na contabilidade, por não ser possível afirmar se sua 
realização é, presentemente, considerada provável. Em 2019 houve compensação de 
prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social no valor de R$ 72.662 que corres-
ponde a todo valor gerado no ano de 2018. 16. Contingências. A Companhia é parte 
envolvida em processos cíveis e de outras naturezas. O risco de perda associado a 
cada processo é avaliado periodicamente pela administração em conjunto com seus 
consultores jurídicos internos e externos e leva em consideração: (i) histórico de perda 
envolvendo discussões similares; (ii) entendimentos dos tribunais superiores relacio-
nados a matérias de mesma natureza; e (iii) doutrina e jurisprudência aplicáveis a cada 
disputa. Com base nessa avaliação, a Companhia constitui provisão para contingência 
para aqueles processos cuja avaliação de risco é considerada como provável de per-
da. Em 31/12/2020 e 2019, a Companhia não possui nenhum processo considerado 
como de perda provável. Os processos contingentes avaliados como de risco de per-
da possível não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados em notas 
explicativas às demonstrações financeiras, conforme preceitos estabelecidos no CPC 
25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes (IAS 37). Litígios Elétron: 
Em 26/09/2018, foi homologado pelo juízo da 5ª Vara Empresarial o termo de Transação 
Extintiva de Litígio (“Transação”) entre Litel, Bradespar e Elétron, nos autos da Ação 
de Execução, encerrando todos os três litígios que envolviam as partes (Arbitragem nº 
2010.00863 - “Expansão Valepar”, Ação de Execução nº 0338801-16.2014.8.19.0001 
e Arbitragem nº 2015.00905 – 3ª Arbitragem) além das ações anulatórias distribuídas 
por Litel (Ação Anulatória nº 0093326-60.2010.8.19.0001 e Ação Anulatória nº 0495870-
19.2011.8.19.0001) e ações anulatórias propostas por Bradespar, assim como todos 
os recursos e incidentes a elas relacionados. Em contrapartida para o encerramento 
dos litígios, Litel e Bradespar efetivaram o pagamento na mesma data do valor de R$ 
2.820.000, de forma solidária e na proporção de 50% cada uma em moeda nacional 
corrente. Extinta a execução, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Cívil, 
Elétron conferiu quitação à Litel e à Bradespar, e Litel e Bradespar à Elétron, de forma 
ampla, geral e irrestrita, em caráter irretratável e irrevogável, sobre todas e quaisquer 
divergências existentes e que possam existir relativos aos eventos ocorridos por força 
dos fatos objeto das ações judiciais e arbitrais, bem como sobre quaisquer fatos acerca 
da sua participação na Valepar e das obrigações constantes do Acordo de Acionistas 
Valepar. Em novembro de 2018, Litel propôs ação em face de Bradespar e Bradesplan 
pleiteando o ressarcimento dos valores desembolsados no âmbito da Transação (aci-
ma definida). Tal processo tramita em segredo de justiça e é classificado como chance 
de êxito possível pelos advogados que patrocinam a causa. Em resposta, Bradespar e 
Bradesplan apresentaram em março de 2019 a contestação e reconvenção. Na recon-
venção, Bradespar e Bradesplan pleiteiam uma indenização equivalente a R$ 705.000, 
a qual é classificada como chance de êxito possível pelos advogados que patrocinam 
a causa. A Companhia, na sequência, apresentou sua réplica e resposta à reconven-
ção. Em dezembro de 2019, o juízo de primeira instância proferiu sentença julgando 
improcedente o pedido da Litel e parcialmente procedente o pedido reconvencional de 
Bradespar e Bradesplan para condenar a Litel ao pagamento de R$ 470.094. Os asses-
sores jurídicos da Litel apresentaram Recurso de Apelação em junho de 2020, visando 
à reforma da sentença. Em janeiro de 2021 (evento subsequente), a Décima Sétima 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, deu 
provimento ao Recurso de Apelação, reformando integralmente a decisão de primeiro 
grau para condenar a Bradespar ao pagamento do valor de R$ 1.410.000. Foi ainda jul-
gada improcedente a reconvenção apresentada pela Bradespar contra a Litel. Da deci-
são do Tribunal cabem recursos. Os assessores jurídicos da Litel mantém o prognóstico 
de êxito possível. 17. Partes relacionadas e remuneração dos administradores. Em 
31/12/2020 e 2019, a Companhia não tem quaisquer saldos e/ou transações inseridas 
ou não inseridas no seu contexto operacional com partes relacionadas, exceto os de-
pósitos bancários e as aplicações detidas junto ao Banco do Brasil, conforme demons-
trado na nota explicativa nº 6, bem como não possui qualquer dependência econômica, 
financeira ou tecnológica com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a 
Companhia mantém uma relação comercial. Conforme deliberação ocorrida na Reu-
nião do Conselho de Administração realizada em 22/12/2020, cada membro da diretoria 
da Companhia faz jus à remuneração mensal de R$ 6. O total pago em 2020 foi de 
R$ 41. Não houve pagamentos à diretoria em 2019. O Conselho de Administração da 
Companhia faz jus à remuneração mensal de R$ 10 para cada membro, conforme deli-
beração ocorrida na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/05/2020. 
O total pago em 2020 foi de R$ 66 (R$ 47 em 2019). Em 31/12/2020, o saldo de R$ 
92.349 (R$ 6.500 em 2019), relativo ao passivo com partes relacionadas refere-se a 
dividendos e juros sobre capital próprio a pagar aos seus acionistas, que poderão ser 
quitados quando do recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio a receber. 
18. Rompimento da barragem de Brumadinho da Vale. Considerando a participação 
que a Companhia possui na Vale e, por ser este seu principal ativo, julgamos relevante 
destacar o rompimento da Barragem I da Mina do Córrego do Feijão da Vale, que per-
tence ao Complexo Paraopebas no Sistema Sul, localizada em Brumadinho, Minas 
Gerais, Brasil (“Barragem de Brumadinho”). Esta nota explicativa está apresentada em 
milhões de Reais. Em 25/01/2019, uma barragem de rejeitos (“Barragem I”) rompeu na 
mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, Minas Gerais. O rompimento 
liberou um fluxo de rejeitos, destruindo algumas das instalações da Vale, afetando as 
comunidades locais e causando impacto no meio ambiente. Os rejeitos liberados cau-
saram um impacto de cerca de 315 km de extensão, atingindo as proximidades do rio 
Paraopeba. O rompimento da barragem em Brumadinho (“evento”) resultou em 270 
fatalidades ou fatalidades presumidas. Como consequência do rompimento da barra-
gem, a Vale vem reconhecendo provisões para atender aos compromissos assumi-
dos, incluindo descaracterização de barragens, indenizações individuais aos que foram 
afetados pelo evento, gastos com reparação das áreas impactadas e compensação à 
sociedade, conforme demonstrado abaixo:

31/12/2019

Impacto na 
demons-
tração do 
resultado

Ajuste 
ao valor 
presen-

te
Desem-

bolsos (i) 31/12/2020
Acordo Global para
 Brumadinho 7.722 19.924 (43) (6.877) 20.726
Provisão para
 indenização individual
 e outros compromissos 4.300 1.331 91 (2.674) 3.048
Descaracterização de
 barragens 10.034 3.175 209 (1.521) 11.897
Despesas incorridas (ii) - 2.586 - (2.586) -

22.056 27.016 257 (13.658) 35.671
(i) Os desembolsos incluem as liberações de depósitos judiciais no montante de R$6.900, 
sendo R$1.500 de depósitos liberados no segundo trimestre de 2020 e R$5.400 serão 
liberados conforme previsto no Acordo Global. Em 2019, a Vale desembolsou R$6.885 
em relação ao evento Brumadinho. Do montante total desembolsado pela Vale nos 
anos de 2019 e 2020, R$7.777 foram considerados como parte do valor econômico 
total do Acordo Global.  (ii) A Vale incorreu em gastos que foram reconhecidos direta-
mente no resultado, tais como: serviços de comunicação, acomodação e assistência 
humanitária, equipamentos, serviços jurídicos, água, ajuda alimentícia, impostos, entre 
outros. As despesas incorridas em 2019 foram de R$2.903. a) Acordo Global para 
Brumadinho. Em 4/02/2021 (evento subsequente), a Vale assinou um Acordo Judicial 
para Reparação Integral (“Acordo Global”), que estava sendo negociado desde 2019,  
com o Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e os 
Ministérios Públicos Federal e do Estado de Minas Gerais, para a reparação dos danos 
socioeconômicos e socioambientais decorrentes do rompimento da Barragem I. Com 
o Acordo Global, as demandas contidas nas ações civis públicas movidas contra a Vale 
foram substancialmente resolvidas e os parâmetros para a execução das obrigações 
da Vale com as reparações e compensações foram definidos. Como as referidas nego-
ciações para o acordo já existiam em 31/12/2020, a Vale complementou as provisões 
reconhecendo uma despesa de R$ 19.924 no resultado deste exercício. Com base 
na estimativa dos fluxos de desembolsos projetados, descontados pela taxa de 5,93% 
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o saldo das provisões ficam assim apresentadas: 31/12/2020 31/12/2019
Obrigações de pagamento (i) 12.172 -
Provisão para reparação socioeconômica e outros 4.468 2.938
Provisão para reparação e compensação socioambiental 4.086 4.784

20.726 7.722
31/12/2020 31/12/2019

Passivo circulante 8.110 3.156
Passivo não circulante 12.616 4.566
Passivo 20.726 7.722
(i) O valor provisionado já considera a quitação de parte das obrigações estabelecidas 
no Acordo Global, com os depósitos judiciais de R$ 5.400 que serão liberados, e foram 
realizados pela Vale nas ações civis públicas decorrentes do rompimento da Barragem 
I, para o Governo do Estado de Minas Gerais utilizar em projetos de segurança hídrica e 
como fundo para o desenvolvimento de projetos de iniciativa das comunidades atingi-
das. (a.i) Obrigações de pagamento. As obrigações de pagamentos correspondem aos 
projetos de reparação socioeconômica e compensação socioambiental que serão exe-
cutados e/ou geridos diretamente pelo Governo do Estado de Minas Gerais e Institui-
ções de Justiça, principalmente voltados para a mobilidade urbana e fortalecimento do 
serviço público e projetos de iniciativa dos atingidos, além do programa de transferência 
de renda para os atingidos, que será implementado pelas Instituições de Justiça. Do 
montante total, R$ 4.400, referentes ao programa de transferência de renda, serão pa-
gos em parcela única em 2021. O valor remanescente de R$ 7.772 representa o valor 
presente dos pagamentos fixos semestrais referentes ao restante das obrigações de 
pagamento, que serão realizados por um período médio de 5 anos. (a.ii) Provisão para 
reparação socioeconômica e outros. O Acordo Global prevê projetos de reparação que 
serão realizados em Brumadinho e nos demais municípios atingidos da Bacia do Para-
opeba. As ações para reparação socioeconômica também visarão o reforço às ativida-
des produtivas da região afetada, através de medidas para maior diversificação econô-
mica do município de Brumadinho, diminuindo a sua histórica dependência da 
mineração, e, para o restante da Bacia, criando ferramentas que suportem uma trans-
formação da economia dos municípios impactados. Esses projetos serão executados 
diretamente pela Vale por um prazo médio de 3 anos. As variações nos valores estima-
dos para execução dos projetos, embora definidos no acordo, são de responsabilidade 
da Vale e alterações em relação aos orçamentos originais podem mudar o saldo da 
provisão no futuro. (a.iii) Provisão para reparação e compensação socioambiental . O 
Acordo Global estabelece o regramento para o desenvolvimento do plano de reparação 
ambiental, e projetos para a compensação dos danos ambientais já conhecidos. Tais 
medidas têm como objetivo remediar os danos causados, restituir os ecossistemas à 
situação anterior ao rompimento, restaurar a infraestrutura local, reparar perdas sociais 
e econômicas, recuperar áreas atingidas e reparar a perda da memória e do patrimônio 
cultural causados pelo rompimento da barragem. Também incluem diversas ações de 
limpeza das áreas afetadas e melhorias no sistema de captação de água ao longo do rio 
Paraopeba e de outros pontos de coleta de água próximos à área afetada. As medidas 
de recuperação ambiental e os projetos de compensação serão executados diretamen-
te pela Vale por um prazo médio de 5 anos. A recuperação ambiental, cujos valores es-
timados fazem parte do Acordo Global, não possui limite de valor em virtude da obriga-
ção legal da Vale de reparar integralmente os danos ambientais causados pelo 
rompimento da barragem. Portanto, essa provisão está sujeita a alterações futuras, 
dependendo de diversos fatores que não estão sob o controle da Vale. b) Provisão para 
indenização individual e outros compromissos. Além das ações estabelecidas no 
Acordo Global, a Vale também está trabalhando na segurança geotécnica das estrutu-
ras remanescentes na mina do Córrego do Feijão, incluindo a remoção e descarte 
adequado dos rejeitos residuais da Barragem I. O saldo desta provisão era de R$ 1.387 
em 31/12/2020 (R$ 457 em 31/12/2019). No âmbito das indenizações individuais, a Vale 
e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais formalizaram, em 5/04/2019, um 
termo de compromisso por meio do qual as pessoas atingidas pelo rompimento da 
Barragem de Brumadinho podem optar por negociar com a Vale a celebração de acor-
dos extrajudiciais, individuais ou por grupo familiar, para estabelecer a indenização por 
danos materiais e morais por eles sofridos. Esse termo de compromisso estabelece a 
base para uma ampla variedade de pagamentos de indenização, os quais foram defini-
dos com base superiores à jurisprudência dos Tribunais brasileiros, observando precei-
tos e normas da Organização das Nações Unidas (“ONU”). O saldo desta provisão era 
de R$ 930 em 31/12/2020 (R$ 2.992 em 31/12/2019). Adicionalmente, em 2019, a Vale 
foi notificada da imposição de multas administrativas pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”), no montante de R$ 250. Em 
julho de 2020, a Vale firmou um acordo com o IBAMA, no qual R$ 150 serão aplicados 
em projetos ambientais em 7 parques no Estado de Minas Gerais, cobrindo uma área 
de aproximadamente 794 mil hectares, e R$ 100 serão destinados a programas relacio-
nados a saneamento básico no Estado de Minas Gerais. c) Descaracterização das 
outras barragens localizadas no Brasil. Em decorrência do rompimento da barragem 
de Brumadinho, a Vale tomou a decisão de acelerar seu plano de “descaracterizar” to-
das barragens de rejeitos construídas sob o método a montante (o mesmo método da 
Barragem I), certas estruturas denominadas “centro de linha” e diques de contenção 
localizados no Brasil. Portanto, a Vale possui uma provisão para cumprir essas obriga-
ções no valor de R$ 11.897 em 31/12/2020 (R$ 10.034 em 31/12/2019). Em 2020, como 
consequência da revisão periódica das estimativas para descaracterização das estrutu-
ras de barragem, construídas pelo método de alteamento a montante, e já consideradas 
na provisão registrada, a Vale reconheceu R$ 1.900 em complemento da provisão re-
gistrada, principalmente em função da evolução dos projetos de engenharia e de altera-
ções nas contenções previstas. A Vale também identificou outras estruturas que aten-
dem aos critérios para serem igualmente descaracterizadas, resultando em um 
complemento dessa provisão em R$ 1.275, reconhecida na sua demonstração do re-

sultado do exercício findo em 31/12/2020. Conforme descrito em “Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos”, alterações nos métodos e soluções de engenharia, o volume 
de rejeitos a ser removido, dentre outras premissas relevantes, podem resultar em mu-
dança significativa do valor provisionado. (c.i) Paradas de operação. Algumas opera-
ções foram paralisadas devido a decisões judiciais ou análises técnicas realizadas pela 
Vale em suas estruturas de barragens a montante localizadas no Brasil. A Vale vem re-
gistrando perdas, principalmente relacionadas aos custos fixos destas operações do 
segmento de Minerais Ferrosos e, em 31/12/2020, estas despesas totalizaram R$ 3.206 
(R$ 3.888 em 31/12/2019). A Vale está trabalhando em medidas legais e técnicas para 
retomar todas as operações com capacidade total. (c.ii) Baixa de ativos. Como resultado 
do evento e em conjunto com a decisão de aceleração do plano de descaracterização 
das barragens a montante, a Vale reconheceu uma perda de R$ 904 como “Redução ao 
valor recuperável e baixa de ativos não circulante” no exercício findo em 31/12/2019, 
referente à baixa dos ativos da mina Córrego do Feijão e relacionados às demais barra-
gens a montante no Brasil. Em 2020, a Vale não reconheceu baixas adicionais de ativos 
relacionadas ao evento de Brumadinho. d) Contingências e outras questões legais. 
(d.i) Ações civis públicas movidas pelo Estado de Minas Gerais, Ministério Público Esta-
dual e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais por danos resultantes do rompi-
mento da Barragem I. A Vale é parte de ações civis públicas movidas pelo Estado de 
Minas Gerais e instituições de justiça, reivindicando a reparação dos danos socioeconô-
micos e socioambientais resultantes do rompimento da barragem e buscando uma 
ampla gama de medidas liminares ordenando que a Vale tome ações específicas de 
remediação e reparação. Esses processos foram inicialmente apresentados a vários 
juízos estaduais em Minas Gerais, mas foram consolidados na 6ª Vara da Fazenda 
Pública da comarca de Belo Horizonte e depois transferidos para a 2ª Vara da Fazenda 
Pública da comarca de Belo Horizonte. Em função do Acordo Global, as demandas 
contidas nas ações civis públicas referentes aos danos socioambientais e socioeconô-
micos causados pelo rompimento da barragem, foram substancialmente resolvidas 
(dos 207 pedidos nas ações, 204 foram extintos). As indenizações por danos individuais 
ficaram excetuadas do Acordo Global, tendo as partes ratificado o termo de compromis-
so da Defensoria Pública de Minas Gerais. Assim, a Vale espera dar continuidade à ce-
lebração de acordos individuais. (d.ii) Pedidos de multa ou perdimento de bens. Nos 
autos da Ação Civil Pública de Brumadinho, em agosto de 2020, o Ministério Público de 
Minas Gerais (“MPMG”) e demais instituições autoras tinham formulado pedidos de 
condenação da Vale em parte dos pleitos para o ressarcimento de supostas perdas 
econômicas do Estado de Minas Gerais e danos morais coletivos, já considerados nas 
Ações Civis Públicas propostas contra a Vale em janeiro de 2019. Naquele pedido, o 
MPMG também tinha requerido o imediato bloqueio de R$ 26,7 bilhões da Vale como 
garantia ao ressarcimento das supostas perdas econômicas apontadas, o qual foi inde-
ferido pelo juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Hori-
zonte em 6/10/2020. Esse pleito foi extinto com a celebração do Acordo Global. Em outra 
ação, em maio de 2020, o MPMG formulou pedido de aplicação de multa ou perdimento 
de bens, direitos e valores da Vale com fundamento no artigo 5º, inciso V da Lei 
12.846/2013, ou seja, segundo o entendimento do MPMG, a Vale teria, por intermédio 
de ações de seus empregados, dificultado atividades de fiscalização de órgãos públicos 
no complexo. O poder judiciário, até então, entendeu não haver necessidade de apre-
sentação de garantias pela Vale. Diante dos argumentos contidos na ação proposta, a 
Vale entende que a possibilidade de perda é remota. Em outubro de 2020, a Controla-
doria Geral da União (“CGU”) notificou a Vale sobre instauração de processo adminis-
trativo de responsabilização, com base nas mesmas alegações do MPMG. Por se tratar 
de procedimento discricionário da CGU, a Vale estima como possível uma perda na fase 
administrativa, mas reafirma seu prognóstico de perda remota na ação judicial anulató-
ria a ser instaurada contra eventual decisão da CGU, caso necessário. (d.iii) Ação cole-
tiva nos Estados Unidos da América. A Vale está se defendendo de uma potencial ação 
coletiva perante um Tribunal Federal de Nova York movida por detentores de valores 
mobiliários - American Depositary Receipts (“ADRs”) - de emissão da Vale. O Autor 
alega que a Vale teria feito declarações falsas e enganosas ou deixado de fazer divulga-
ções relativas aos riscos de um rompimento da barragem I da mina do Córrego do Feijão 
e sobre a adequação de seus programas e procedimentos. Após decisão proferida pela 
Corte em maio de 2020, rejeitando, em parte, a defesa preliminar apresentada pela Vale, 
foi iniciada a fase de produção de provas (“Discovery”), prevista para encerrar em junho 
de 2021. Com base na avaliação dos consultores jurídicos da Vale e dado o estágio 
muito preliminar, a expectativa de perda deste processo é classificada como possível. 
No entanto, considerando a fase inicial da potencial ação coletiva, não é possível neste 
momento, estimar com confiabilidade o montante de uma eventual perda. O Autor não 
especificou valores dos prejuízos alegados nessa demanda. (d.iv) Arbitragens propos-
tas por minoritários e associação de classe. No Brasil, a Vale está se defendendo em (i) 
uma arbitragem movida por 166 acionistas minoritários, (ii) uma arbitragem movida por 
uma associação de classe que pretende representar todos os acionistas minoritários da 
Vale, e (iii) uma arbitragem movida por fundos estrangeiros. Nas três arbitragens, os 
Requerentes alegam que a Vale estava ciente dos riscos relacionados à segurança da 
barragem e falhou no dever de divulgar tais riscos aos acionistas, o que lhe seria exigido 
pelas leis brasileiras aplicáveis e pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários. Com 
base nesse argumento, eles pleiteiam compensação pelos danos decorrentes da des-
valorização das ações detidas pelos Requerentes. Com base na avaliação dos consul-
tores jurídicos da Vale a expectativa de perda é classificada como possível para os três 
procedimentos e, considerando a fase inicial, não é possível neste momento, estimar 
com confiabilidade o montante de uma eventual perda. No procedimento movido por 
fundos estrangeiros, os requerentes estimaram em seu pedido que o valor das perdas 
alegadas seria de aproximadamente R$ 1.800. A Vale contesta os procedimentos em 
curso e entende que, para esse caso e na atual fase do procedimento, é remota a pro-
babilidade de perda no valor alegado pelos fundos estrangeiros. (d.v) Cooperação com 

CVM e Securities and Exchange Commission (“SEC”). A Vale recebeu pedidos da CVM 
e da SEC para fornecer documentos e outras informações sobre o rompimento da 
Barragem I, de modo a subsidiar as investigações por essas agências e a Vale está co-
operando com ambas as agências. As investigações em curso se referem à divulgação 
de informações importantes aos acionistas, investidores e ao mercado em geral, espe-
cialmente sobre a gestão e condições das barragens da Vale. Tais investigações podem 
resultar na aplicação de multas e penalidades administrativas, seja por meio de acordos 
com as agências ou por ações judiciais. e) Seguros e garantias financeiras. (e.i) Se-
guros. A Vale está negociando com as seguradoras o pagamento de indenizações com 
base nas suas apólices de seguro de risco operacional e responsabilidade civil. No en-
tanto, essas negociações ainda estão em um estágio preliminar; portanto, qualquer 
pagamento de indenizações dependerá da definição de cobertura dos seguros, com 
base nessas apólices e na avaliação do montante da perda.  Em função das incertezas 
relacionadas ao tema, nenhuma indenização para a Vale foi reconhecida nas suas de-
monstrações financeiras. (e.ii) Garantias financeiras. Para o evento de Brumadinho, a 
Vale dispõe de garantias financeiras no montante de R$ 5.843 em 31/12/2020 (R$ 5.626 
em 31/12/2019). Os custos relacionados a estas garantias financeiras foram de R$ 38 e 
R$ 36 e estão registradas como despesa financeira na demonstração do resultado da 
Vale no exercício findo em 31/12/2020 e 2019, respectivamente. Com a celebração do 
Acordo Global, essas garantias serão liberadas. Estimativas e julgamentos contá-
beis críticos. As provisões para reparação social, econômica e ambiental podem ser 
afetadas por fatores que incluem, mas não estão limitados a: (i) alterações nas leis e 
regulamentos, (ii) variação dos preços correntes estimados de custos diretos e indiretos 
relacionados a insumos e serviços, (iii) alterações do fluxo previsto de pagamentos dos 
custos estimados, (iv) mudanças em tecnologias consideradas na mensuração atual, 
(v) quantidade de pessoas com direito aos pagamentos de indenização, (vi) resolução 
de questões legais potenciais e existentes, (vii) premissas demográficas, (viii) premissas 
atuariais e (ix) atualizações na taxa de desconto. As principais estimativas e premissas 
críticas aplicadas na mensuração dos custos e para o reconhecimento da provisão para 
descaracterização de barragens consideram, dentre outros: (i) o volume de rejeitos a ser 
removido, baseado nas informações disponíveis e na interpretação das leis e regula-
mentos em vigor; (ii) a disponibilidade de locais para o depósito dos rejeitos; (iii) os mé-
todos e soluções de engenharia; e (iv) atualização na taxa de desconto. Desta forma, os 
valores efetivamente incorridos pela Vale poderão diferir dos valores atualmente provi-
sionados, em razão da confirmação das premissas utilizadas e que dependem de diver-
sos fatores, alguns dos quais não estão sob o controle da Vale. Essas mudanças podem 
resultar em um impacto material no valor da provisão em períodos futuros. A cada data 
de apresentação de suas demonstrações financeiras, a Vale reavaliará as principais 
premissas utilizadas na preparação dos fluxos de caixa projetados e ajustará a provisão, 
quando necessário. 19. Pandemia Coronavírus (COVID-19). Por tratar-se de uma 
holding, a Companhia avalia que os riscos econômicos a que estaria exposta são os 
mesmos relativos à sua controlada em conjunto Vale e, desta forma, seriam refletidos no 
resultado de equivalência patrimonial da Companhia. Diante disso, julgamos relevante 
destacar os impactos divulgados ao mercado pela Vale, por meio de suas demonstra-
ções financeiras de 2020, conforme segue, apresentados em milhões de Reais: Impac-
tos da pandemia. Uma parte significativa da receita da Vale é originada das vendas 
feitas para clientes na Ásia e na Europa, regiões que tiveram suas atividades econômi-
cas afetadas em decorrência da pandemia. A Vale também conta com uma extensa 
cadeia de logística e suprimentos, incluindo vários portos, centros de distribuição e for-
necedores que têm operações nas regiões afetadas. A Vale tomou várias medidas para 
monitorar e prevenir os efeitos da COVID-19, incluindo medidas de saúde e segurança 
para os seus empregados (como distanciamento social e trabalho remoto) e ações para 
garantir o fornecimento de materiais essenciais para o processo de produção da Vale. A 
Vale colaborou com R$ 592 através de programas de ajuda humanitária nas comunida-
des onde a Vale opera, com foco especial nas comunidades brasileiras que foram mais 
afetadas pela pandemia. Esses recursos estão sendo utilizados, por exemplo, para a 
compra de materiais e equipamentos médicos. Este montante foi reconhecido na sua 
demonstração do resultado do exercício findo em 31/12/2020 como “Outras despesas 
operacionais”. Apesar de alterações incomuns significativas ocorridas no valor dos ati-
vos financeiros em muitos mercados desde o início da pandemia, os efeitos da pande-
mia não causaram impactos significativos nas suas operações e nem no valor justo dos 
ativos e passivos da Vale até o momento. Contudo, caso a pandemia se prolongue ou 
aumente a intensidade nas regiões onde a Vale opera, as condições financeiras da Vale 
ou os resultados das operações ainda podem ser negativamente impactados no futuro. 
Liquidez - Como medida de precaução para aumentar a posição de caixa e preservar 
a flexibilidade financeira da Vale devido às incertezas nos mercados globais em razão 
da pandemia, a Vale descontinuou temporariamente o programa de hedge de níquel, 
por meio da venda dos contratos de opção pelo valor total de R$ 1.123. Imposto de 
renda diferido - Em 31/03/2020, o governo da Indonésia emitiu um regulamento (“PER-
PPU-1”) para administrar o impacto econômico da pandemia global de COVID-19, que 
afeta as políticas tributárias da Indonésia. A alíquota do imposto de renda foi reduzida de 
25% para 22% nos exercícios fiscais de 2020 e 2021 e posteriormente será reduzida 
para 20%, a partir do exercício fiscal de 2022. Portanto, a Vale mensurou o imposto de 
renda diferido da PT Vale Indonesia Tbk (“PTVI”), considerando a promulgação efetiva 
da nova alíquota de imposto de renda reconhecendo um ganho de imposto de renda de 
R$393 no exercício findo em 31/12/2020. 20. Eventos subsequentes. Em Reunião do 
Conselho de Administração da Vale realizada em 25/02/2021, foi aprovada a delibera-
ção de proventos no montante de R$ 21.865.666, correspondente ao valor total bruto de 
R$ 4,262386983 por ação ordinária, cabendo a Litel os montantes de R$ 62.551 a título 
de juros sobre capital próprio e R$ 256.413 a título de dividendos, dos quais R$ 92.514 
já foram reconhecidos contabilmente como dividendos mínimos obrigatórios a receber 
nestas demonstrações financeiras. Os proventos foram pagos em 15/03/2021. 
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Os diretores da Litel, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que 
reviram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras da Litel relativas ao exercício findo em 31/12/2020. 
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Os diretores da Litel, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que 
reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independen-
tes, relativamente às demonstrações financeiras da Litel referentes ao exercício findo em 31/12/2020. Atenciosamente,
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas Litel Participações S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Litel Participa-
ções S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, 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 demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Litel Participações S.A. em 31 de dezembro de 2020, 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 e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, 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 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Principais Assuntos de Auditoria. Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento  
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Nossa auditoria 
foi planejada e executada considerando as operações e  transações da Companhia ocorridas em 2020. Nesse contexto, 
o Principal Assunto de Auditoria e nossa respectiva abordagem de auditoria,  mantiveram-se substancialmente consis-
tentes àqueles do ano anterior. 
Porque é um PAA. Investimentos – Vale S.A. (“Vale”) – (Nota explicativa 9). O investimento na Vale representa parte substancial 
dos ativos da Companhia, registrado na rubrica “Investimentos” e contabilizado por equivalência patrimonial. A Vale é uma sociedade 
anônima de capital aberto, produtora global de minério de ferro e pelotas, dentre outros recursos minerais. Em 25 de janeiro de 2019, 
ocorreu o rompimento da Barragem I da mina do Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. A Vale incorreu 
em gastos, bem como registrou provisões, relacionados (i) ao Acordo Judicial para Reparação Integral (Acordo Global); (ii) às inde-
nizações individuais e outros compromissos para reparação dos atingidos e recuperação das áreas afetadas; e (iii) descaracteriza-
ção de todas as suas barragens de rejeitos construídas pelo mesmo método da Barragem de Brumadinho (método de alteamento a 
montante). Devido à natureza das incertezas quanto à mensuração dos impactos contábeis inerentes a esse tipo de evento, os va-
lores reconhecidos e divulgados deverão ser revistos e poderão vir a ser ajustados de forma significativa em períodos futuros, à 
medida que novos fatos e circunstâncias sejam conhecidos. Adicionalmente, as demonstrações financeiras da Vale apresentam 
outras estimativas contábeis significativas que requerem elevado nível de julgamento para mensuração e registro das transações e 
saldos contábeis. Essas estimativas contábeis envolvem as seguintes principais áreas: • Avaliação do valor recuperável de ativos; e 
• Provisão para contingências tributárias. Em função do exposto acima sobre o investimento na Vale, esses assuntos foram conside-
rados como foco em nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria. Nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros, testes sobre a apuração da equivalência patrimonial sobre o investimento na Vale. Os procedimentos de 
auditoria envolveram, adicionalmente, a consideração dos trabalhos executados e conclusões dos auditores independentes da Vale 
quanto à razoabilidade das premissas e metodologia aplicadas pela administração. Também, efetuamos leitura das divulgações nas 
demonstrações financeiras da Companhia, à luz dos requisitos contábeis. Consideramos que as divulgações efetuadas são consis-
tentes com as informações obtidas em nossos trabalhos. Outros assuntos. Demonstração do Valor Adicionado. A Demonstra-
ção do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da admi-
nistração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se 
a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor 
Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos rele-
vantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A admi-
nistração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opi-
nião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 

financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras. A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi-
tir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base con-
tábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras 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 financeiras, independente-
mente 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 rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 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 Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade 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 Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audito-
ria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresen-
tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • 
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da coligada para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria 
considerando essa investida e, consequentemente, pela opinião de auditoria da Companhia. Comunicamo-nos com os responsá-
veis 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. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, in-
cluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram 
objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais signifi-
cativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos 
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulga-
ção pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 25 de março de 2021. PricewaterhouseCoopers. Auditores In-
dependentes - CRC 2SP000160/O-5; Patricio Marques Roche - Contador CRC 1RJ081115/O-4
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Relatório da Administração para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. Senhores 
Acionistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração 
da Uptick Participações S.A. (“Uptick” ou “Companhia”) submete à apreciação 
dos Senhores o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referente 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Perfil Corporativo: A Uptick 
é uma sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, constituída em 8 de setembro de 1997, e que tem por objeto social 
a participação em outras sociedades, empreendimentos e consórcios, como 
acionista, sócia, cotista ou consorciada. A Companhia mantém investimento na 
sua controlada em conjunto Cosern - Companhia Energética do Rio Grande do 
Norte (“COSERN”), sociedade por ações de capital aberto, concessionária de 
serviço público de energia elétrica, destinada a projetar, construir e explorar os 
sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e comercialização 
de energia elétrica e serviços correlatos que lhe venham a ser concedidos ou 
autorizados por qualquer título de direito, e atividades associadas ao serviço 
de energia elétrica, podendo administrar sistemas de produção, transmissão, 
distribuição ou comercialização de energia pertencentes ao Estado, à União ou a 
Municípios, prestar serviços técnicos de sua especialidade, realizar operações de 
exportação e importação, organizar subsidiárias, incorporar ou participar de outras 
empresas e praticar os demais atos necessários à consecução de seu objetivo, 
sendo tais atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, órgão vinculado ao Ministério das Minas e Energia. 
Estrutura Acionária: A Uptick é controlada por algumas entidades fechadas de 
previdência complementar (EFPC), as quais exercem o poder de controle de forma 
indireta, por meio do Ennesa Fundo de Investimento de Ações (“Ennesa FIA”), 
que detém 99,99% das ações ordinárias e totais de emissão da Companhia. O 
Ennesa FIA é um fundo de investimento administrado pelo BNY Mellon Serviços 
Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e seus cotistas são: 

(a) FACHESF - Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, (b) Fundação 
Itaú Unibanco – Previdência Complementar, (c) FUNCASAL - Fundação Casal de 
Seguridade Social, (d) FAELCE - Fundação Coelce de Seguridade Social e, (e) 
NEOS Previdência Complementar. Aspectos Econômicos e Financeiros: Como 
empresa de participação (“holding”), a Uptick tem suas Receitas Operacionais 
originadas da equivalência patrimonial, mensurada conforme sua participação no 
patrimônio líquido da COSERN, que no exercício de 2020 foi de R$ 19.873 (R$ 
15.890 em 2019). Lucro Líquido do Exercício: O lucro líquido da Uptick, ao final 
do exercício de 2020, foi de R$ 19.188 (R$ 15.618 em 2019), que corresponde 
ao lucro por ação de R$ 0,36592 (R$ 0,29784 em 2019). Remuneração dos 
Acionistas: A Política Indicativa de remuneração anual mínima aos acionistas 
assegura a previsibilidade quanto ao recebimento de dividendos e/ou juros 
sobre o capital próprio calculados em 25% do lucro líquido do exercício, ajustado 
nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, conforme disposto no artigo 30 do 
estatuto social da Companhia: “Artigo 30 - A Companhia distribuirá como dividendo 
obrigatório, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 
do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. Parágrafo Único: 
As demonstrações financeiras demonstrarão a proposta da administração de 
destinação da totalidade do lucro líquido do exercício, se houver, no pressuposto 
de sua aprovação pela Assembleia Geral.” Em linha com esse compromisso, a 
Uptick demonstra abaixo a remuneração distribuída aos acionistas do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020: 

2020
Lucro líquido do exercício 19.188
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 4.797
JCP deliberados em RCA (2.953)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório (1.844)
Total de proventos deliberados no exercício (4.797)
Reserva de lucros a realizar (14.391)
Percentual de proventos distribuído no exercício 25%

Mercado de Capitais: As ações ordinárias da Uptick são listadas no Mercado 
de Balcão Organizado da B3, sob o código UPKP3B. As mesmas não possuem 
um mercado ativo de negociação. Informações sobre a COSERN ; A COSERN 
detém a concessão para distribuição de energia elétrica em 167 dos municípios do 
Estado do Rio Grande do Norte, abrangendo uma área de 53 mil Km², outorgada 
pelo Decreto de 30/12/1997 e regulada pelo Contrato de Concessão de Distribuição 
nº 08, firmado em 31/12/1997 com vigência até 31/12/2027. Adicionalmente, pela 
atual regulamentação do setor elétrico, a COSERN vem atendendo consumidores 
parcialmente e totalmente livres no Estado do Rio Grande do Norte, desde 2003. 
Os principais destaques do desempenho econômico-financeiro da COSERN em 
2020, de acordo com o seu relatório de Administração, apresentados em milhões 
de reais conforme sua divulgação ao mercado são: - O Lucro Líquido em 2020 foi 
de R$ 342 (R$ 273 em 2019), apresentando um acréscimo de 25% em relação ao 
exercício anterior. - Em 2020, a COSERN deliberou R$ 51 à título de juros sobre 
capital próprio. Adicionalmente, há proposta de distribuição de dividendos comple-
mentares ao mínimo obrigatório de R$ 29 e dividendos adicionais de R$ 208 a ser 
aprovada em Assembleia. Para maior entendimento das operações da controlada 
em conjunto COSERN nos segmentos de geração, distribuição e comercialização 
de energia elétrica, bem como detalhes adicionais seu desempenho econômico-
financeiro, de sua atuação no mercado de capitais, de suas diretrizes estratégicas 
e outras informações acerca de suas atividades recomenda-se a leitura de suas 
demonstrações financeiras de 2020 em http://www.cosern.com.br ou pelo site da 
CVM em http://www.cvm.gov.br. Auditores Independentes: Em atendimento à 
Instrução CVM nº 381/2003, informamos que os nossos auditores independentes, 
Baker Tilly Brasil RJ Auditores independentes, não prestaram, em 2020 e 2019, 
quaisquer outros serviços não relacionados à auditoria externa da Uptick. 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021. 
Helder Rocha Falcão 

Diretor Presidente e de Relação com Investidores.
Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro  

de 2020 e 2019 Em milhares de reais, exceto o lucro por ação
Nota 2020 2019

Resultado de equivalência patrimonial (6) 19.873 15.890
Despesas administrativas (11) (620) (561)
Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras líquidas e impostos 19.253 15.329
Receita financeira 218 607
Despesa financeira (283) (318)
Resultado financeiro líquido (12) (65) 289
Resultado antes dos impostos 19.188 15.618
Imposto de renda e contribuição social (5.2) - -
Lucro líquido do exercício 19.188 15.618

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 – Em milhares de reais

2020 2019
Lucro líquido do exercício 19.188 15.618
Outros resultados abrangentes reflexos:
Ganho (perda) atuarial de plano de benefícios aos funcionários 116 172
Tributos diferidos sobre resultado de plano de benefícios aos 
funcionários (57) (58)

59 113
Ganho (perda) em hedge de fluxo de caixa 1.222 1.078
Tributos diferidos sobre resultado de hedge de fluxo de caixa (413) (367)

809 712
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de 
impostos - Reflexo 868 825
Resultado abrange do exercício 20.056 16.443

Demonstração da mutação do patrimônio líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 – Em milhares de reais
Reserva de Lucros

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Reserva de Lucros a 
Realizar

Outros Resultados 
Abrangentes

Lucros 
Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 49.646 9.199 23.484 (209) - 82.120
Ganhos e perdas atuariais líquidos reflexos 113 113
Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo 712 712
Efeito reflexo de dividendos prescritos na investida 10 10
Lucro líquido do exercício 15.618 15.618
Destinação do lucro líquido:
Reserva legal 730 (730) -
Reserva de lucros a realizar 11.174 (11.174) -
Juros sobre capital próprio deliberados (2.600) (2.300) (4.900)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório - - - - (1.424) (1.424)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 49.646 9.929 32.058 616 - 92.249
Aprovação da proposta de dividendos adicionais 2019 em AGO (2.458) (2.458)
Ganhos e perdas atuariais líquidos reflexos 59 59
Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo 809 809
Lucro líquido do exercício 19.188 19.188
Destinação do lucro líquido:
Reserva de lucros a realizar 14.391 (14.391) -
Juros sobre capital próprio deliberados (2.953) (2.953)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório - - - - (1.844) (1.844)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 49.646 9.929 43.991 1.484 - 105.050

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 – Em milhares de 

reais
2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 19.188 15.618
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício:
Juros e variações monetárias (84) (167)
Resultado da equivalência patrimonial (19.873) (15.890)

(769) (439)
Aumento (redução) de Ativos e Passivos 272 (196)
Tributos a recuperar (40) (506)
Tributos pagos 310 331
Contas a Pagar 2 2
Depósito judicial - (23)
Caixa líquido decorrente das atividades operacionais (497) (635)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento
Dividendos recebidos - 8.365
JCP recebidos - 3.258
Caixa líquido decorrente das atividades de investimento - 11.623
Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (3.882) -
Pagamento de juros sobre capital próprio (2.300) (7.482)
Caixa líquido decorrente das atividades de financiamento (6.182) (7.482)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (6.679) 3.506
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 10.010 6.504
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3.331 10.010

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais

Ativo Nota 2020 2019
Circulante 8.953 11.449 
Caixa e equivalentes de caixa (4) 3.331 10.010 
Dividendos e juros sobre capital próprio (6.3) 5.622 1.439 
Não circulante 101.185 84.671 
Tributos a recuperar (5) 4.238 3.839 
Investimento em controlada em conjunto (6) 77.346 61.231 
Intangível (7) 19.601 19.601 
Total do ativo 110.138 96.120 
Passivo 
Circulante 5.088 3.871 
Tributos e contribuições sociais (8) 274  132 
Dividendos e juros sobre capital próprio (9.5) 4.797 3.724 
Contas a pagar 17 15 
Patrimônio líquido (9) 105.050 92.249 
Capital social 49.646 49.646 
Reservas de lucros 53.920 41.987 
Outros resultados abrangentes 1.484  616 
Total do passivo e do patrimônio líquido 110.138 96.120 

Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 – Em milhares de reais
Insumos adquiridos de terceiros 2020 2019
Materiais, serviços de terceiros e outros (620) (561)
Valor adicionado bruto (620) (561)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia (620) (561)
Valor adicionado recebido em transferência 20.091 16.497
Receitas financeiras 218 607
Equivalência patrimonial 19.873 15.890
Valor adicionado total a distribuir 19.471 15.936
Distribuição do valor adicionado 19.471 15.936
Impostos, taxas e contribuições 283 318
Remuneração de capitais próprios 19.188 15.618
Juros sobre o capital próprio 2.953 2.300
Dividendos propostos 1.844 1.424
Lucros retidos 14.391 11.894
Notas explicativas às demonstrações financeiras – Exercícios findos em 31 
de dezembro de 2020 e 2019 – Em milhares de reais, exceto quando indicado 
de outra forma: 1. Contexto Operacional: 1. Contexto Operacional: A Uptick 
Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, de capital aberto, 
constituída em 8 de setembro de 1997, e tem por objeto social a participação 
em outras sociedades, empreendimentos e consórcios, como acionista, sócia, 
quotista ou consorciada. A Uptick é controladora em conjunto da Companhia 
Energética do Rio Grande do Norte – COSERN (“COSERN”), nos termos do Pro-
tocolo de Entendimentos firmado entre os acionistas daquela empresa em 11 de 
dezembro de 1997. A Companhia possui 5,8192% do capital total da controlada 
em conjunto COSERN, sociedade por ações de capital aberto, concessionária 
de serviço público de energia elétrica, destinada a projetar, construir e explorar 
sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e comercializa-
ção de energia elétrica e serviços correlatos que lhe venham a ser concedidos 
ou autorizados por qualquer título de direito, e atividades associadas ao serviço 
de energia elétrica, podendo administrar sistemas de produção, transmissão, 
distribuição ou comercialização de energia pertencentes ao Estado, à União ou a 
Municípios, prestar serviços técnicos de sua especialidade, realizar operações de 
exportação e importação, organizar subsidiárias, incorporar ou participar de outras 
empresas e praticar os demais atos necessários à consecução de seu objetivo, 
sendo tais atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, órgão vinculado ao Ministério das Minas e Energia. A 
COSERN detém junto a ANEEL, a seguinte concessão:

Data da Data de
Distribui-

ção
Municí-

pios Localidades
conces-

são
venci-
mento

COSERN 167 Estado do Rio Grande do Norte 31/12/97 30/12/27
2. Apresentação das demonstrações financeiras: As principais políticas con-
tábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados. 2.1. Base de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras da Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas 
na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações Técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), apro-
vados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e conforme as normas inter-
nacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards 
(IFRS)) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). A Com-
panhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado – DVA, nos termos do 
pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais 
são apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras, de 
acordo com as normas do CPC aplicáveis às companhias abertas, enquanto que 
para as normas do IFRS, representam informação contábil adicional. A apresen-
tação das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Adminis-
tração em 25 de março de 2021. 2.2 Base de mensuração: As demonstrações 
financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, 
exceto quando indicado de outra forma, tais como certos ativos e instrumentos 
financeiros, que podem ser apresentados pelo valor justo. 2.3 Moeda funcional 
e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas e 
estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda do principal ambiente econô-
mico onde a Companhia opera (“moeda funcional”), e, também, a moeda de 
apresentação. 2.4 Reconhecimento de receita: A receita é reconhecida na 
extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a 
Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita líquida 
é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber. 
3 Sumário das políticas contábeis: As principais políticas contábeis da Com-
panhia estão descritas abaixo e foram aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e nas demonstra-
ções financeiras comparativas. 3.1 Instrumentos financeiros: - Ativos financei-
ros: Os ativos financeiros da Companhia são reconhecidos inicialmente na data 
da negociação em que a Companhia se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. O desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre 
quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram 
ou quando os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferi-
dos. A Companhia possui os seguintes ativos financeiros: Mensurados ao custo 
amortizado: são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, que 
não são cotados em nenhum mercado ativo. A classificação de ativos financeiros 
depende da finalidade para a qual tais ativos foram adquiridos, de acordo com os 
preceitos do CPC 48/ IFRS 9, que substituiu as classificações anteriormente 
determinadas pelo CPC 38/ IAS 39. Os principais ativos financeiros que a Com-
panhia tem classificados nesta categoria são depósitos bancários e aplicações 
financeiras, conforme demonstrado na nota explicativa nº 4. - Passivos financei-
ros: Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são 
originados ou na data de negociação em que a Companhia se torna parte das 
disposições contratuais do instrumento. A Companhia não possui passivos finan-
ceiros relevantes. Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e 
apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de compensação dos 
valores e haja a intenção de liquidação em uma base líquida ou de realizar o ativo 
e liquidar o passivo simultaneamente. - Capital social: Ações ordinárias são clas-
sificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à 
emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patri-
mônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. 3.2 Apuração do resulta-
do: O resultado é apurado pelo regime de competência. 3.3 Caixa e equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos 
bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com risco irrelevante de mu-
dança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras estão classificadas 
como ativo mensurado ao custo amortizado. Estas aplicações financeiras estão 
registradas ao valor nominal, acrescidos dos rendimentos “pro-rata temporis” até 
a data do encerramento do exercício, não excedendo ao valor de mercado. 3.4 
Tributos a recuperar: São demonstrados pelos valores originais efetivamente 
recuperáveis no curso normal das operações, atualizados monetariamente de 
acordo com as regras legais, e representam créditos fiscais associados às reten-
ções de tributos federais. 3.5 Outros ativos circulante e não circulante: São 
demonstrados pelos valores de custo e, quando aplicável, incluídos os rendimen-
tos e reduzidos aos valores de realização. 3.6 Investimentos: Entidades contro-
ladas em conjunto são aquelas nas quais a Companhia possui controle compar-
tilhado, estabelecido contratualmente e que requer consentimento unânime nas 
decisões estratégicas operacionais. A participação em controlada em conjunto 
está avaliada pelo método da equivalência patrimonial, em função da influência 
significativa exercida em sua investida, seguindo os preceitos do “CPC 18 - Inves-
timento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em 
Conjunto”. Os dividendos recebidos desta participação são registrados como uma 
redução do valor do investimento. Em conformidade com o CPC 01 - Redução ao 

Valor Recuperável de Ativos, a Companhia realiza testes anualmente de modo a 
assegurar que seu investimento esteja registrado contabilmente por valor que não 
exceda seu valor de recuperação, incluindo a parcela de ágio não amortizado de 
R$ 19.601. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não foi 
identificada necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recu-
perável. 3.7 Passivo circulante e não circulante: São demonstrados pelos 
valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e variações monetárias incorridas. 3.8 Imposto de renda e 
contribuição social : São calculados e registrados com base nas alíquotas e 
critérios fiscais vigentes na data de elaboração das demonstrações financeiras. 
A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro real, onde o imposto de 
renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10%, 
sobre a parcela do lucro que exceder a R$ 240 ano ou R$ 20 mês. A contribuição 
social sobre o lucro líquido é calculada com base na alíquota de 9%. 3.9 Estima-
tivas contábeis: A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Compa-
nhia use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. 
Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de 
instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, avaliações de riscos 
em contingências, provisões para imposto de renda e contribuição social e outras 
avaliações similares. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões 
inerentes ao processo da sua determinação. A Companhia revisa as estimativas 
e as premissas trimestralmente. 3.10 Análise do valor de recuperação dos 
ativos: A Administração da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor 
contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desva-
lorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não foi identificada necessidade de 
reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável. 3.11 Novas normas 
e interpretações: Novas normas, emendas às normas e interpretações IFRS 
foram emitidas pelo IASB e entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. 
Não houve nenhum impacto derivado da adoção dos novos pronunciamentos nas 
demonstrações financeiras da Companhia. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2020 2019
Aplicações Financeiras de liquidez imediata:   
     Certificado de depósito bancário 3.331 - 

 Fundos de investimento -   10.010 
3.331 10.010 

Até 27 de março de 2020, correspondiam a recursos aplicados em fundos de 
investimento de curto prazo, administrados pela Banco Bradesco S.A. e cuja 
política de investimento consistia na aplicação em operações de renda fixa no 
curto prazo, com o objetivo de acompanhar a média do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI) ou a taxa Selic. A rentabilidade acumulada até esta data foi 
0,48% (5,42% acumulada em 2019). Na mesma data, os recursos da Companhia 
foram reaplicados em Certificado de Depósito Bancário (CDB) emitido pelo Banco 
Bradesco S.A. que possui rentabilidade 91,11% do CDI e liquidez imediata. 5. 
Imposto de renda e contribuição social: 5.1 Tributos a recuperar: 
 2020 2019
Imposto de renda 3.997 3.605
Contribuição social 241 234

4.238 3.839
Refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente no resgate de aplicações 
financeiras e às antecipações de imposto de renda e contribuição social. A Com-
panhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido Eletrônico 
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação 
(PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Imposto de Renda e 
de Contribuição Social pagos a maior e não utilizados para a compensação dos 
tributos correntes. 5.2 Reconciliação dos montantes de contribuição social e 
impostos de renda registrados nos resultados e os montantes calculados 
pela aplicação das alíquotas oficiais em 31 de dezembro de 2020 e 2019: 

2020 2019
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Alíquota do imposto de renda e contribuição 
social - Legislação 25% 9% 25% 9%
Lucro contábil antes do imposto de renda e 
contribuição social 19.188 19.188 15.618 15.618
Ajustes ao lucro líquido que afetam o 
resultado fiscal do período:
(+) Adições

Juros sobre o capital próprio recebidos 2.953 2.953 3.129 3.129
Subtotal adições 2.953 2.953 3.129 3.129
(-) Exclusões

Equivalência patrimonial (19.873) (19.873) (15.890) (15.890)
Despesa de juros sobre o capital próprio (2.953) (2.953) (4.900) (4.900)

Subtotal exclusões (22.826) (22.826) (20.790) (20.790)
Prejuízo antes das compensações (685) (685) (2.043) (2.043)
Compensação de prejuízos fiscais - - - -
Imposto de renda e contribuição social no 
resultado - - - -
6. Investimentos: 6.1 Movimentação do Investimento na Cia. Energética do 
Rio Grande do Norte - COSERN: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 

2020 e 2019, a participação da Companhia na Controlada em conjunto COSERN, 
está a seguir demonstrada:

2020 2019
Saldo no início do período 61.231 56.258
Equivalência patrimonial 19.873 15.890
Ganhos e perdas líquidos s/ ativos atuariais reflexos 59 113
Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo 809 712
Juros sobre o capital próprio (2.953) (3.129)
Dividendos (1.673) (8.623)
Dividendos prescritos na COSERN - 10
Saldo no final do Período 77.346 61.231
6.2 Informações sobre a Cia. Energética do Rio Grande do Norte - COSERN:
Em milhões de reais (*) 2020 2019
Quantidade de ações da COSERN
Subscritas e integralizadas 168.074.028 168.074.028
Capital social da COSERN 542 542
Lucro líquido do exercício 342 273
Patrimônio líquido 1.329 1.052
Quantidade de ações possuídas pela Uptick:
Ordinárias 7.576.650 7.576.650
Preferenciais – Classes A 1.156.609 1.156.609
Preferenciais – Classes B 1.047.352 1.047.352
Subscritas e integralizadas 9.780.611 9.780.611
Informações Uptick:
Participação da Uptick no capital da COSERN
Capital votante 5,8396% 5,8396%
Capital social 5,8192% 5,8192%
(*) Os números da COSERN estão apresentados em milhões de reais, conforme 
divulgados ao mercado. A participação inicial na COSERN foi adquirida por meio de 
leilão público realizado em 12 de dezembro de 1997 e de leilão especial realizado 
em 20 de fevereiro de 1998. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM deferiu, em 4 
de janeiro de 1999, o registro de companhia aberta da COSERN, para negociação 
dos seus valores mobiliários em bolsa de valores. Em reunião de 11 de julho e 13 
de dezembro de 2000, o Conselho de Administração da Companhia aprovou sua 
participação na 1ª e 2ª Ofertas Públicas de Ações da COSERN, realizadas em 
12 de maio e 22 de dezembro de 2000, ofertadas e adquiridas ao preço unitário 
de R$ 3,90. Nessas ofertas públicas foram adquiridas 851.280 ações ordinárias 
e 936.299 ações preferenciais adicionais. 6.3 Dividendos e Juros sobre capital 
próprio (“JCP”): A composição analítica dos valores deliberados ou propostos 
pela Controlada em conjunto COSERN, está a seguir demonstrada:

Delibera-
ções 2020 Ato societário: Tipo de Provento

Valor por ação 
(R$)

Valor 
Total 

(R$ mil):

31/07/2020
Assembleia 

Geral Ordinária
Dividendos mínimos 

obrigatórios 2019

0,0257979805 ON
0,0283777786 

PNA/B 258

22/12/2020

Reunião do 
Conselho de 

Administração JCP (*)

0,2952355426 ON
0,3247590968 

PNA/B

2.953 

 
3.211 

(*) Aos montantes de JCP supra citados, incidem a alíquota de 15% de IRRF e 
resultam no valor líquido de R$ 2.510. 
Como destinação do resultado do exercício de 2020 a COSERN declarou o comple-
mento de dividendos mínimos obrigatórios em suas demonstrações financeiras no 
montante de R$ 28.739 e dividendos adicionais no montante de R$ 208.024, ainda 
pendentes de deliberação na Assembleia Geral Ordinária, que correspondem aos 
montantes de R$ 1.673 e R$ 12.105, respectivamente, na participação da Uptick.

Delibera-
ções 2019 Ato societário:

Tipo de 
Provento

Valor por ação 
(R$)

Valor Total 
(R$ mil):

12/04/2019
Assembleia Geral 

Ordinária
Dividendos 
adicionais

0,8363748640 ON
0,9200123504 

PNA/B 8.365

28/06/2019
Reunião do Conselho 

de Administração
 

JCP (*)

0,1739314469 ON
0,1913245916 

PNA/B

1.739 

 

13/12/2019
Reunião do Conselho 

de Administração JCP (*)

0,1389706443 ON
0,1528677088 

PNA/B 1.390 
11.494 

(*) Aos montantes de JCP supra citados, incidem a alíquota de 15% de IRRF e 
resultam no valor líquido de R$ 2.660.
Como destinação do resultado do exercício de 2019 a COSERN declarou o 
complemento de dividendos mínimos obrigatórios em suas demonstrações 
financeiras no montante de R$ 4.435, que corresponde ao montante de R$ 258 
na participação da Uptick, e foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 31 
de julho de 2020. 7. Intangível: 

2020 2019
Ágio no investimento 19.601 19.601

19.601 19.601
O ágio tem origem na aquisição do direito de exploração de serviço público de 
energia elétrica e estava sendo amortizado pelo método linear pelo prazo de 30 
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anos. A partir de 1º de janeiro de 2009, conforme determinação da Lei 11.638/07, 
o ágio deixou de ser amortizado. Para fins de teste do valor recuperável do inves-
timento, incluindo o valor do ágio, a Companhia contratou um laudo de avaliação 
econômico-financeira de sua participação na COSERN, com base na metodologia 
de fluxo de caixa descontado. O modelo de avaliação econômico-financeira ba-
seado na metodologia de fluxo de caixa descontado determina o valor econômico 
da COSERN, calculando o valor presente dos fluxos de caixa projetados, ou seja, 
as receitas e despesas (incluindo os investimentos necessários para manter e 
expandir as atividades da empresa). Foram analisados indicadores internos e 
externos do segmento de distribuição de energia elétrica, a partir de premissas 
disponíveis no mercado. A partir dos resultados apresentados no referido laudo 
concluímos, portanto, que o valor da Companhia investida em 2020 e 2019, 
supera o montante do saldo contábil do investimento incluindo a parcela do ágio 
não amortizado, dessa forma não sendo requerido nenhum ajuste de impairment. 
8. Tributos a recolher:

2020 2019
CSRF sobre serviços de terceiros 1 1 
PIS a recolher 49 24 
COFINS a recolher 224 107 

274 132 
9. Patrimônio líquido: 9.1 Capital social: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 
o capital social subscrito e integralizado da Companhia, no valor de R$ 49.646, 
está representado por 52.437.003 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal. A participação acionária está assim distribuída:
Acionistas Qtde de ações
Ennesa Fundo de Investimento em Ações 52.437.002
Outros 1
Total 52.437.003

9.2 Reservas de lucros: a) Reserva legal - Foi constituída em conformidade 
com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia na base 
de 5% do lucro líquido de cada exercício. Em 31 de dezembro de 2019 a reserva 
legal, no valor de R$ 9.929, atingiu o seu limite máximo determinado de 20% do 
capital social. b) Reserva de lucros a realizar - O resultado da Companhia é com-
posto basicamente pela equivalência patrimonial com a Controlada em conjunto 
COSERN. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresenta nessa reserva 
um saldo de R$ 43.991 (R$ 32.058 em 2019). A constituição desta reserva está 
em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 202 da Lei 6.404/76, o qual 
define que o pagamento do dividendo poderá ser limitado ao montante do lucro 
líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada 
como reserva de lucros a realizar.
Movimentações - Reservas de lucros R$ mil
Saldo de Reserva de lucros em 31 de dezembro de 2018 32.683
Deliberação de JCP como reversão de reserva de lucros em 
28/06/2019 (2.600)
Constituição de reserva legal em 31/12/2019 730
Constituição de reserva de lucros a realizar em 31/12/2019 11.174
Saldo de Reserva de lucros em 31 de dezembro de 2019 41.987
Deliberação de JCP como reversão de reserva de lucros em 
29/04/2020 (2.458)
Constituição de reserva de lucros a realizar em 31/12/2020 14.391
Saldo de Reserva de lucros em 31 de dezembro de 2020 53.920
9.3 Outros resultados abrangentes reflexos: No patrimônio líquido, a demons-
tração de outros resultados abrangentes reflexos, em atendimento ao CPC 26 (R1), 
inclui os ganhos e perdas, não realizados, decorrentes da mensuração a valor 
justo do ativo financeiro disponível para venda e efeito de hedge de fluxo de caixa, 
líquidos dos efeitos tributários, na controlada COSERN. 9.4 Resultado básico por 
ação: O cálculo de lucro por ação básico foi baseado no lucro líquido atribuível aos 
acionistas controladores e o número médio ponderado de ações em circulação 
durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. 9.5 Dividendos 
e juros sobre o capital próprio: Aos acionistas estão assegurados dividendos 
mínimos não inferiores a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos 
termos da legislação em vigor e deduzidos das destinações determinadas pela 
Assembleia Geral. A composição dos montantes de dividendos e JCP deliberados 
em 2020 e 2019 está composta como segue: 

2020

Data Ato societário Tipo de Provento

Valor por 
ação ON (em 

R$)

Va-
lor 

Total

29/04/2020

Assembleia 
Geral Ordinária e 
Extraordinária

Dividendos 
complementares 2019 0,0271658853 1.424

29/04/2020

Assembleia 
Geral Ordinária e 
Extraordinária

Dividendos adicionais 
2019 0,0468689319 2.458

22/12/2020
Reunião do Conselho 
de Administração JCP 0,0563151941 2.953

6.835
2019

Data Ato societário Tipo de Provento
Valor por ação 

ON (em R$)
Valor 
Total

28/06/2019
Reunião do Conselho 
de Administração JCP 0,03777866557 2.600

27/12/2019
Reunião do Conselho 
de Administração JCP 0,04386215589 2.300

4.900
Adicionalmente, como destinação do resultado do exercício de 2020 a Companhia 
declarou o complemento de dividendos mínimos obrigatórios no montante de 
R$ 1.844, ainda pendente de deliberação na Assembleia Geral Ordinária. A movi-
mentação do saldo da conta de dividendos e JCP a pagar é composta como segue:
Saldos em 31 de dezembro de 2018 4.882
Dividendos e JCP Declarados  4.900 
Dividendos e JCP  Pagos (7.482)
Dividendos complementares  1.424 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.724
Dividendos e JCP Declarados 5.411 
Dividendos e JCP  Pagos (6.182)
Dividendos complementares 1.844 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 4.797
A base de cálculo dos dividendos, bem como as antecipações efetuadas e o valor pro-
posto relativo aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, é a seguinte: 

2020 2019
Lucro líquido do exercício 19.188 15.618
(-) Reserva legal (5%) - (730)
Efeito reflexo de dividendos prescritos na investida - 10
Base de cálculo dos dividendos 19.188 14.898
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 4.797 3.724
JCP deliberados em RCA (2.953) (2.300)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório (1.844) (1.424)
Total de proventos deliberados no exercício (4.797) (3.724)
Reserva de lucros a realizar (14.391) (11.174)
Percentual de proventos distribuído no exercício 25% 25%
10. Instrumentos financeiros: Os valores de realização estimados de ativos e 
passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações 
disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, 
considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para 
produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, 
as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão 
ser realizados no mercado. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter 
um efeito material nos valores de realização estimados. A administração desses 
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, 
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia 
não efetua aplicações de caráter especulativo, seja em derivativos, seja em outro 
ativo de risco. 10.1 Ativos e passivos financeiros: Os ativos e passivos finan-
ceiros da Companhia são caixa e equivalentes de caixa, proventos a receber de 
controlada em conjunto e proventos a pagar à controladora e fornecedores. Em 31 
de dezembro de 2020 e 2019, os valores estimados de mercado dos instrumentos 
financeiros podem ser assim demonstrados: 

2020 2019

Natureza Categoria
Valor 

contábil
Valor de 
mercado

Valor 
contábil

Valor de 
mercado

Caixa e equivalentes 
de caixa 

Mensurados ao 
custo amortizado 3.331 3.331 10.010  10.010 

Dividendos e JCP a 
receber

Mensurados ao 
custo amortizado 5.622 5.622 1.439 1.439 

Dividendos e JCP a 
pagar

Mensurados ao 
custo amortizado 4.797 4.797 3.724  3.724 

Contas a pagar 
serviços tomados

Mensurados ao 
custo amortizado 17 17 15  15 

10.2 Risco de crédito: A contratação e o controle de operações financeiras são 

efetuados através de critérios gerenciais periodicamente revisados que consideram 
requisitos de solidez financeira, confiabilidade e perfil de mercado da entidade 
com a qual são realizadas. 10.3 Risco de fraude: A Companhia monitora todas 
as transações financeiras realizadas no curso do exercício não havendo nenhum 
indicio de erro intencional. 10.4   Risco de taxa de juros: O resultado financeiro 
da Companhia está suscetível a variações decorrentes das operações com apli-
cações financeiras em títulos públicos federais ou papéis pré-fixados indexados 
à média do CDI ou à Taxa Selic. 
11. Despesas administrativas: 2020 2019
Serviços de terceiros (572) (480)
Publicações (38) (40)
Outras (10) (41)

(620) (561)
12. Resultado financeiro: 2020 2019
Renda de aplicações financeiras 134 439 
Juros Selic s/ créditos tributários 84 154 
Outras receitas financeiras -   14 
Tributos sobre receitas financeiras e JCP recebidos (283) (318)

(65) 289 
13. Transações com partes relacionadas e remuneração dos administrado-
res: A Companhia é controlada pelo Ennesa Fundo de Investimento em Ações, 
sendo este controlado pelos seguintes fundos de pensão: (a) FACHESF - Fundação 
Chesf de Assistência e Seguridade Social, (b) Fundação Itaú Unibanco – Previ-
dência Complementar, (c) FUNCASAL - Fundação Casal de Seguridade Social, 
(d) FAELCE - Fundação Coelce de Seguridade Social e, (e) NEOS Previdência 
Complementar. Foram considerados como partes relacionadas os acionistas con-
troladores, controladas e coligadas, entidades com controle conjunto, entidades 
sob o controle comum e que de alguma forma exerçam influências significativas 
sobre a Companhia. A remuneração dos administradores é realizada integralmente 
pelos controladores (Fundos de pensão). A Companhia não realizou qualquer 
pagamento ao pessoal-chave da administração, assim como não há remuneração 
baseada em ações da própria Companhia ou incentivos de longo prazo. 14. Pan-
demia Coronavirus (COVID-19): Por tratar-se de uma holding, a Administração 
avalia que os riscos econômicos em que a Companhia estaria exposta, diante 
de um cenário de pandemia mundial, são os mesmos relativos à sua controlada 
em conjunto COSERN e, desta forma, seriam refletidos no resultado de equiva-
lência patrimonial da Companhia.  Diante disso, julgamos relevante destacar os 
impactos divulgados ao mercado pela COSERN, através de suas demonstrações 
financeiras de 2020, conforme segue, em milhões de reais: a) Contexto geral: 
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do 
Coronavírus (COVID-19) como uma pandemia. No Brasil, assim como em outros 
países do mundo, foram anunciadas medidas de estímulo à economia, ao crédito 
e à garantia de estabilidade do setor elétrico nacional. b) Impacto nas demons-
trações financeiras da COSERN: Em 31 de dezembro de 2020, considerando 
o estágio atual da disseminação do surto da COVID-19, é possível identificar os 
impactos da pandemia de forma mais assertiva em relação aos períodos anteriores. 
O desempenho da COSERN foi principalmente afetado nas seguintes rubricas: (i) 
Faturamento de energia em função da redução da demanda de energia elétrica nos 
mercados livre e regulado; (ii) O incremento das Perdas de Créditos Esperadas 
(PCE) é decorrente do aumento do contas a receber vencido, tendo em vista a 
proibição das ações de corte de energia no período compreendido entre 25 de 
março e 31 de julho de 2020 para classe residencial e serviços essenciais. Essa 
proibição permaneceu até 31 de dezembro 2020 para a subclasse baixa renda 
e unidades consumidoras com equipamentos de home care. Os impactos da 
COVID-19 estão baseados nas melhores estimativas da Administração. Esses 
eventos afetaram o resultado dos negócios em 2020, porém, a COSERN entende 
que há gradualmente um retorno ao normal. Está sendo discutido a metodologia 
para avaliação e critérios de reconhecimento do desequilíbrio econômico-finan-
ceiro provocado pela pandemia, esperando que não afete significativamente 
a recuperabilidade dos investimentos nos negócios no longo prazo. Os efeitos 
da COVID-19 devem ser analisados como itens não recorrentes. As receitas de 
distribuição de energia estão atreladas principalmente ao fornecimento de energia 
elétrica e à disponibilização das redes de distribuição. O efeito COVID-19 gerou 
um impacto negativo no resultado da COSERN como segue:

2020
Retração da demanda de mercado             (14)
Perdas de crédito esperadas             (10)
Lucro operacional             (24)
Tributos sobre o lucro                 6 
Efeito líquido             (18)
c) Medidas para resiliência operacional e financeira: Diante do cenário descrito 
anteriormente, diversas medidas de auxílio econômico e financeiro foram introdu-
zidas pelos três níveis de administração da Federação Brasileira, com o objetivo 
de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, com destaque para 
as medidas relevantes, que foram adotadas pela COSERN: (i) Postergação do 
recolhimento de tributos relativos às competências de abril e maio de 2020, tais 
como PIS e COFINS (R$ 40) e FGTS (R$ 1), resultando em um alívio temporal no 
fluxo de caixa de R$ 41. A COSERN liquidou integralmente os passivos tributários 
gerados por essas medidas durante o 2º semestre de 2020; (ii) Adesão à suspensão 
temporária do pagamento de juros e amortizações de empréstimos que ocorriam 
até dezembro, contratados junto ao BNDES (stand still), com vigência limitada 
até outubro, que proporcionou um caixa adicional líquido de aproximadamente 
R$ 28 (base nominal) no exercício 2020; (iii) Liberação do Fundo de Reserva da 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para que os agentes de 
distribuição e consumidores livres possam manter suas obrigações junto ao setor 
elétrico, correspondendo R$ 21 para a COSERN, recebido em abril de 2020; (iv) 
A publicação da Medida Provisória nº 950/2020, que determina o desconto de 
100% na fatura de consumo de energia elétrica inferior ou igual a 220 KWh/mês 
no período compreendido entre 1º de abril a 30 de junho de 2020 e prorrogada 
até 05 de agosto de 2020, permitiu que a COSERN seja ressarcida integralmente 
por este desconto pela Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e evitando a 
inadimplência deste segmento de consumo; (v) Diferimento do reajuste tarifário 
da Companhia para 1º de julho de 2020, sem efeito no resultado e com impacto de 
caixa compensado pelo não pagamento da cota CDE durante o mesmo período, no 
montante de R$ 13; e (vi) Adesão à CONTA-COVID: A Resolução ANEEL n° 885, 
de 23 de junho de 2020 dispõe sobre a CONTA-COVID, critérios e procedimentos 
para a gestão dos recursos, estabelecendo limites de captação por distribuidora, 
fundamentados na perda de arrecadação e mercado de cada agente de distribui-
ção. A regra detalha ainda os itens de custo que podem ser cobertos pela conta 
e o fluxo operacional dos repasses. No período de julho a dezembro de 2020 a 
COSERN recebeu o montante total de R$ 96, os quais foram utilizados para efetuar 
a baixa contábil do ativo financeiro setorial, em igual valor ao repasse dos recursos 
financeiros recebidos da CCEE. Além das medidas acima indicadas, a COSERN 
analisará cuidadosamente qualquer nova diretriz de políticas governamentais 
em resposta à pandemia que vise fornecer alívio financeiro aos contribuintes. A 
COSERN entende que tais diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, 
o direito ao equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, em conformidade com 
o arcabouço legal, as cláusulas contidas nos respectivos contratos firmados com o 
Poder Concedente e com as diretrizes divulgadas pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica – ANEEL. Em adição às medidas governamentais introduzidas para 
mitigar efeitos da pandemia, a COSERN tomou ainda as seguintes medidas para 
minimizar os impactos econômicos e financeiros: (i) Postergação do pagamento de 
remuneração aos acionistas (dividendos e/ou JCP) referente ao exercício de 2020 
para 2021 (mínimo estatutário) e 2022 (excedente ao mínimo estatutário); (ii) Con-
tratação de nova linha de fomento no montante de R$ 388; (iii) Adoção de medidas 
para minimizar o incremento do contas a receber vencidos, que poderiam resultar 
em expressivo aumento do valor de perdas de créditos esperadas, dentre as quais 
destacamos: a. Implementação de novos canais de arrecadação, tais como o Portal 
de Negociações plugado ao site da COSERN, permitindo aos clientes negociar 
as suas dívidas sem sair de casa; b. Flexibilização das condições de negociação 
(redução no percentual de entrada, aumento de parcelas e isenção dos juros de 
financiamento) oferecidas aos clientes por tempo limitado (até 30 de setembro 
de 2020); c. Pagamento e parcelamento das faturas de consumo de energia para 
os clientes da COSERN através do cartão de crédito (em até 12x), sem risco de 
inadimplência para a COSERN; d. Intensificação das ações digitais de cobrança 
(SMS/URA, e-mail e whatsapp), direcionando os nossos clientes para o Portal de 
Negociações; e. Pioneirismo no lançamento de nova modalidade de pagamento 
através do Cartão Virtual Caixa (Benefício Emergencial); e f. Campanha de mídia 
(TV e rádio) em parceria com a Flexpag com oferta de bônus de R$ 35,00 (cashback) 
para os primeiros clientes que pagarem as suas contas em atraso, através do cartão 
de crédito, sem custo para COSERN. (iv) Medidas para reduzir a sobrecontra-
tação: O art 9º do Decreto nº 10.350/20 prevê a redução de carga decorrente da 
pandemia da COVID- 19 como involuntária, o que já foi regulamentado pela REN 
885/2020, incluindo tal critério no rol de regras de involuntariedade. Durante o ano 
de 2020 a COSERN está utilizando dos mecanismos existentes de gestão de seu 
portfólio de compra de energia, envidando o máximo esforço para adequação de 
seu nível de contratação dentro dos limites regulatórios. Entretanto, em função do 
aumento da sobrecontratação de forma generalizada devido à redução de mercado 
decorrente da COVID-19 tais mecanismos têm tido baixa efetividade. d) Medidas 
adotadas pela COSERN para auxílio à sociedade: A COSERN adotou diversas 
medidas para contribuir com os esforços governamentais para mitigar os efeitos 

da pandemia na sociedade. Dentre essas medidas, destacam-se as seguintes: (i) 
Vistoria técnica das instalações elétricas de hospitais, empresas de saneamento 
e presídios, além das principais indústrias das nossas áreas de concessão; (ii) 
Fornecimento de equipamentos de refrigeração e iluminação para hospitais de 
campanha; (iii) Doação de aparelhos respiratórios e máscaras; (iv) De forma 
geral, a COSERN empenhou e, segue empenhando, esforços para se adaptar à 
nova realidade causada pela pandemia da COVID-19, e atender às normas da 
Organização Mundial da Saúde e autoridades sanitárias, com a implementação 
dos protocolos sanitários necessários para as características de sua atividade e do 
trabalho desenvolvido pelos empregados e prestadores de serviços para evitar o 
contágio no local de trabalho, os quais contemplam realização de controle sanitário 
com utilização de tapetes sanitizantes e medição da temperatura corporal dos co-
laboradores, antes que esses adentrem às instalações da COSERN, cumprimento 
de todos os Decretos/Leis emitidos pelos Municípios, Estados e União, incluindo 
uso obrigatório de máscara, realização de testes em todos os colaboradores que 
retornem às atividades nos escritórios, adequação da infraestrutura dos edifícios, 
implementação de questionário (autodeclaração) eletrônico aos empregados, por 
meio do qual eles podem declarar se apresentam qualquer sintoma, priorização 
do afastamento do trabalho presencial dos empregados que integram grupo de 
risco, daqueles com sintomas ou infectados e daqueles que utilizam transporte 
público. Adicionalmente, foi estabelecido plano de ação e medidas para a retomada 
presencial das atividades, com mapeamento de todos os setores e às respectivas 
condições de trabalho. Houve ainda divulgação intensa aos empregados sobre 
os sintomas e cuidados com a COVID-19; e (v) Doação ao Instituto Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) em conjunto com outras empresas do setor elétrico de recursos para 
elaboração de testes rápidos de detecção da COVID-19. 15. Eventos subsequen-
tes: Em 8 de fevereiro de 2021 a Uptick recebeu dividendos e juros sobre capital 
próprio nos montantes de R$ 258 e R$ 1.181, respectivamente.

Helder Rocha Falcão – Diretor Presidente e de Relação com Investidores
Marcílio Quintino Correia da Silva – Diretor Administrativo

Flávio Freitas Thomaz Pereira – Contador CRC RJ 081603/O-0
Declaração dos diretores sobre as Demonstrações Financeiras para o exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2020: Uptick Participações S.A. - Rio de Janeiro, 
25 de março de 2021.Os diretores da Uptick Participações S.A., para fins do dispos-
to nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram 
que reviram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras da 
Uptick relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Atenciosamente, 
Helder Rocha Falcão – Diretor Presidente e de Relação com Investidores; Marcílio 
Quintino Correia da Silva - Diretor Administrativo.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020: UPTICK PARTICIPAÇÕES 
S.A - Rio de Janeiro, 25 de março de 2021. Os diretores da Uptick Participações 
S.A., para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM 
nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões 
expressas no relatório da Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes, relati-
vamente às demonstrações financeiras da Uptick referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020. Atenciosamente, Helder Rocha Falcão – Diretor 
Presidente e de Relação com Investidores; Marcílio Quintino Correia da Silva - 
Diretor Administrativo.
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras:
Aos administradores e acionistas da  Uptick Participações S.A.. Rio de Janeiro - RJ. 
Abstenção de opinião: Fomos contratados para examinar as demonstrações 
financeiras da Uptick Participações S.A. (Companhia), que compreendem o 
balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, 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. Não 
expressamos uma opinião sobre as demonstrações financeiras da Uptick 
Participações S.A., pois devido à relevância do assunto descrito na seção a seguir 
intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre 
essas demonstrações financeiras. Base para abstenção de opinião: Conforme 
notas explicativas nº 1 e 6, em 31 de dezembro de 2020, a Uptick Participações 
S.A. detinha o montante de R$ 77.346 mil correspondente a participação 
acionária na Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN. Até a 
data da emissão deste relatório, não nos foi permitido acesso aos auditores e a 
respectiva documentação de auditoria da Companhia Energética do Rio Grande 
do Norte – COSERN. Consequentemente, ficamos impossibilitados de cumprir os 
procedimentos previstos na NBC TA 600 – Considerações Especiais – Auditorias 
de Demonstrações Contábeis de Grupos, incluindo o Trabalho dos Auditores 
dos Componentes, para a data base mencionada anteriormente. Principais 
assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em 
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria 
das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião 
sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma 
opinião separada sobre esses assuntos. Ágio do investimento na Companhia 
Energética do Rio Grande do Norte – COSERN: Conforme descrito na 
explicativa nº 7, a Companhia mantém registrado em 31 de dezembro de 2020, 
ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura alocado ao investimento 
Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN em montante de 
R$ 19.601 mil. A Administração avalia anualmente o risco de impairment dessa 
unidade geradora de caixa. Para 31 de dezembro de 2020, a UPTICK contratou 
uma Empresa especializada que efetuou a avaliação econômico financeira através 
da metodologia do fluxo de caixa descontado. Procedimentos de auditoria: Com 
base no laudo de avaliação elaborado por Empresa contratada pela UPTICK, datado 
de 16 de março de 2021, avaliamos e questionamos as premissas utilizadas para a 
avaliação econômico financeira do investimento na COSERN. Nossa revisão teve 
como objetivo a avaliação dos critérios e premissas adotados para fundamentar o 
valor recuperável do ativo “Investimento na COSERN”, à luz do Pronunciamento 
Técnico CPC – 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Com base nas 
evidências obtidas por meio dos procedimentos anteriormente mencionados, 
consideramos que as premissas e critérios utilizados são adequados para a 
manutenção do ágio do investimento na Companhia Energética do Rio Grande 
do Norte – COSERN. Demonstração do valor adicionado: Adicionalmente não 
expressamos opinião sobre a demonstração do valor adicionado (DVA), referente 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade 
da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar 
para fins de IFRS. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange 
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossa responsabilidade 
é a de conduzir uma auditoria das demonstrações financeiras da Companhia 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e emitir um 
relatório de auditoria. Contudo, devido ao assunto descrito na seção intitulada 
“Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas 
demonstrações financeiras. Somos independentes em relação à Companhia, 
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. Rio de Janeiro, 25 de março de 2021. Baker Tilly 
Brasil RJ Auditores Independentes - CRC-RJ 005.333/O-0*. Paulo Buzzi Filho 
- Contador - CRC-RJ 071.138/O-5

UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 02.162.616/0001-94

continuação

Guedes defende vacinação em massa para salvar a economia

O ministro da Eco-
nomia, Paulo 
Guedes, defendeu 

nesta quinta-feira (25) que 
apenas a vacinação em mas-
sa dos brasileiros, associa-
da a um isolamento “mais 
inteligente e seletivo”, será 
capaz de garantir a sólida 
retomada da economia. “Se 
nós conseguirmos isso, é 
possível que, em 60 dias, 
nós tenhamos um novo 
horizonte completamente 

diferente pela frente: um 
país que pode retomar o 
crescimento – e que já es-
tava retomando”, acredita o 
ministro.

Nesta quarta-feira (24) 
o novo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, Guedes 
disse que, se o país passar a 
vacinar 1 milhão de pesso-
as, por dia, haverá um no-
vo quadro em dois meses. 
“Então, nós agora fazemos 
essa desaceleração do con-

tágio com, justamente, um 
isolamento um pouco mais 
inteligente, um pouco mais 
seletivo, e reaceleramos as 
vacinas, e, em 60 dias, po-
demos estar num cenário já 
completamente diferente”, 
disse Guedes, em audiência 
pública da Comissão Tem-
porária da Covid-19, no Se-
nado.

Guedes cobrou dos parla-
mentares a votação da pro-
posta de Lei orçamentária. 

Se o Congresso aprovar o 
Orçamento, o governo po-
de antecipar o pagamento de 
benefícios de pensionistas e 
de aposentados, além de libe-
rar o auxílio emergencial.

“Assim, mais R$ 50 bi-
lhões vêm de dezembro 
para agora. Então, vamos 
proteger os mais vulnerá-
veis, os idosos, nessa segun-
da grande guerra contra o 
coronavírus. Esses recursos 
podem vir, de novo, sem 

impacto fiscal, porque é 
apenas uma antecipação de 
recursos dentro do mesmo 
ano. (...) O que for possí-
vel fazer sem impacto fiscal 
disparamos imediatamen-
te”, disse o ministro.

Segundo a agência 
Brasil,outra medida para so-
correr a economia, lembrada 
por Guedes, foi o adiamento 
de impostos para as pequenas 
e médias empresas. “As pe-
quenininhas, que estão sendo 

fechadas – bares, restauran-
tes, as pequenininhas. Então, 
elas agora também vão ter 
esse diferimento. Isso é em 
torno de R$ 27 bilhões que 
nós não retiraremos de cir-
culação – R$ 27 bilhões nos 
próximos três meses. Então, 
em abril, maio e junho, não 
recolhem impostos os pe-
quenininhos e todo mundo 
que paga Simples e pagam, 
então, no próximo semestre 
em prestações”, disse.
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LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.495.546/0001-84

Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

Demonstrações de Resultados Exercícios Findos em 31/12/2020 e 
2019 (Em MR$, exceto o resultado por ações do capital social)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019  (Em MR$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 
31/12/2020 (Em MR$, exceto quando indicado em contrário)

Demonstrações do valor adicionado Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019  
(Em MR$)

Relatório do Liquidante às demonstrações financeiras em 31/12/2020 e 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário). Senhores Acio-
nistas, A Litela Participações S.A (“Companhia” ou “Litela”), em conformidade com 
as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V. Sas. o relatório do 
liquidante e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relató-
rio dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020. 
Perfil corporativo. A Litela é uma sociedade anônima de capital aberto com sede 
na cidade do Rio de Janeiro, constituída em 30/01/2003, cujo objeto social é a partici-
pação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais com 
sede no Brasil ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam 
os objetos sociais. A Companhia possui participação de forma direta na Vale S.A. 
(“Vale”), uma sociedade anônima de capital aberto com seus títulos negociados nas 
bolsas de São Paulo – B3 (Vale3) e Nova York – NYSE (VALE). A Vale e suas con-
troladas diretas e indiretas têm como atividade preponderante a pesquisa, produção 
e comercialização de minério de ferro e pelotas, níquel, cobre, carvão, manganês, 
ferro-ligas, cobalto, metais do grupo de platina e metais preciosos. As operações da 
Vale, constantes nas suas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo 
em 31/12/2020, já foram divulgadas ao mercado e podem ser obtidas em www.vale.
com.br ou por meio da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br). 
Reorganização societária. Em 8/05/2019 foi firmado o Protocolo e Justificação de 
Cisão Parcial da Litel Participações S.A. e Incorporação da Parcela Cindida de seu 
Patrimônio Líquido pela Litela Participações S.A. (“Protocolo e Justificação”). Na As-
sembleia Geral Extraordinária realizada em 9/09/2019 foi aprovada a cisão parcial da 
Litel Participações S.A. (“Litel”), tendo ocorrido na mesma data a Assembleia Geral 
Extraordinária da Litela que aprovou a incorporação da parcela cindida da Litel. Com 
o advento dessa cisão parcial, a Litela deixou de ser controlada pela Litel. Em virtude 
da supracitada incorporação, o capital social da Litela aumentou de R$ 1.064.450 
para R$ 20.763.740, uma alteração, portanto, no valor de R$ 19.699.290, mediante 
a emissão de 168.326.851 ações, sem valor nominal, ao preço unitário de emissão 
de R$ 117,03 (vide nota explicativa nº 11). Essa operação é parte do processo de 
reorganização societária das sociedades envolvidas, o qual objetivou uma maior 
simplificação e independência operacional e propiciou melhores condições para tra-
çar os seus objetivos, de modo a atender, portanto, aos seus respectivos interesses 
patrimoniais. Além disso, a cisão parcial com incorporação objetiva a simplificação 
da estrutura societária e operacional do grupo econômico do qual as Companhias 
fazem parte, visando a maior eficiência financeira e administrativa (vide nota explica-
tiva n⁰ 5). Acordo de Acionistas da Vale e Continuidade da Litela. A Companhia 
foi signatária do Acordo de Acionistas da Vale, com vigência até 9/11/2020, o qual 
estabelecia as condições que regiam os direitos e obrigações decorrentes da con-
dição de acionista da Vale, regulando, por exemplo, o exercício do direito de voto, 

a indicação de membros ao Conselho de Administração e Diretoria da Vale, assim 
como o direito de preferência. Em razão deste Acordo, as decisões relevantes eram 
compartilhadas e tomadas em conjunto com as partes (vide notas explicativas nº 2.6 
e 8). Com o término do prazo do Acordo de Acionistas da Vale, ocorreu a liberação 
das ações detidas diretamente pela Litela na Vale e, logo, não existem mais moti-
vos para manter-se a holding de participação na Vale. Desta forma, a Companhia, 
cujo objeto social e função estratégica era participar no capital social da Vale, perdeu 
sua razão de existir. Nesse sentido, em Assembleia Geral Extraordinária, iniciada 
em 10/12/2020, suspensa, retomada e encerrada em 18/12/2020, foram deliberados 
e aprovados, a dissolução da Companhia e início do seu processo de liquidação, 
nos termos do artigo 206, I, c, da Lei nº 6.404/76. No mesmo ato, foi deliberada a 
manutenção do Conselho de Administração. No mesmo ato societário supracitado, 
foi deliberado e aprovado a partilha antecipada de ativos com entrega de ações da 
Vale, conforme descrito na nota explicativa nº 8. Na Reunião do Conselho de Admi-
nistração realizada em 18/12/2020, foram deliberadas por unanimidade a dissolução 
da diretoria da Companhia e a nomeação da empresa Eximia Capital Partners Ltda. 
como liquidante da Companhia. Aspectos econômicos e financeiros. A Litela, em 
linha com os padrões internacionais de contabilidade, analisou e adotou todos os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), os 
quais são consistentes com as normas contábeis internacionais (IFRS). 1. Quadro 
geral dos credores. Em 31/12/2020 a relação de credores da Companhia se dá 
conforme abaixo:
Quadro Geral de Credores em 31/12/2020 Em Reais
Créditos fiscais R$ 14.493
Créditos quirografários R$ 145.895
Total a pagar R$ 160.388

CRÉDITOS FISCAIS

Natureza do tributo CompetênciaVencimento
Valor a pagar 

(Em R$)
IRRF s/ serviços tomados a recolher dez-20 18/01/2021 R$ 2.309
CSRF s/ serviços tomados a recolher dez-20 18/01/2021 R$ 7.159
IRRF s/ remunerações a recolher dez-20 18/01/2021 R$ 613
INSS s/ remunerações a recolher dez-20 18/01/2021 R$ 1.981
PIS a recolher dez-20 25/01/2021 R$ 340
COFINS a recolher dez-20 25/01/2021 R$ 2.091
Total a pagar R$ 14.493

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

Fornecedores de serviços CompetênciaVencimento
Valor a pagar 

(Em R$)
Lacaz Martins, Pereira Neto,
 Gurevich e Schoueri Advogados dez-20 05/01/2021 R$ 66.588
Remuneração do conselheiro dez-20 08/01/2021 R$ 2.828
Remuneração dos diretores dez-20 08/01/2021 R$ 4.499
Pricewaterhousecoopers
 Auditores Independentes dez-20 11/01/2021 R$ 13.661
Eximia Capital Partners Ltda. dez-20 11/01/2021 R$ 58.319
Total a pagar R$ 145.895
2. Resultado em participações societárias. Como empresa de participação (“hol-
ding”), a Litela tem suas receitas operacionais originadas, basicamente, da equivalên-
cia patrimonial, mensurada conforme sua participação no patrimônio líquido da Vale, 
que no exercício de 2020 foi de R$ 2.706.377 (prejuízo de R$ 104.984 em 2019). Em 
17/01/2020, foram entregues aos acionistas da Companhia 386.040.325 ações da Vale 
na proporção da participação de cada um no capital social da Litela, conforme descrito 
na nota explicativa nº 8 e 11, em função da redução de capital da Companhia. Como 
consequência, em cumprimento aos preceitos emanados pelo “CPC 18 – Investimento 
em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto (IAS 28)”, 
houve também a realização proporcional de resultados abrangentes, reflexos e pró-
prios, apresentados no patrimônio líquido, nos valores de R$ 3.501.020 e R$182.832, 
respectivamente. Adicionalmente, foi reconhecido um ganho de R$ 535.220 no resulta-
do do período como Resultado de variação do percentual de participação societária. 3. 
Receita financeira. No exercício de 2020, a Litela registrou uma receita financeira de R$ 
1.745 (R$ 330 em 2019), composta, basicamente, por rendimento de aplicações finan-
ceiras e juros Selic incidentes sobre créditos tributários. 4. Despesas administrativas. 
No exercício de 2020, as despesas administrativas somaram R$ 49.696 (R$ 119.434 
em 2019), devido, principalmente, à contratação de serviços de consultoria jurídica e fi-
nanceira, despesas com publicações legais e outras despesas destinadas ao processo 
de liquidação da Companhia. Também estão classificados nesse grupo os tributos inci-
dentes sobre os juros sobre capital próprio (“JCP”) deliberados pela Vale nos respectivos 
exercícios. 5. Lucro líquido do exercício. O lucro líquido da Litela, ao final do exercício 
2020, totalizou R$ 6.325.451 (prejuízo de R$ 501.548 em 2019), que corresponde ao 
resultado por ação ordinária de R$ 32,16 (prejuízo de R$ 6,23 em 2019) básico e diluído. 
Auditores Independentes. Nos termos da Instrução CVM nº 381/2003, informamos 
que os nossos auditores independentes, PricewaterhouseCoopers Auditores Indepen-
dentes, não prestaram em 2020 quaisquer outros serviços não relacionados à auditoria 
das demonstrações financeiras da Litela. Rio de Janeiro, 25/03/2021. Litela Partici-
pações S.A. Eximia Capital Partners Ltda. - Liquidante Nomeado da Companhia

2020 2019
Ativo 19.743.114 30.506.950
Circulante 49.901 1.286.950
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 31.441 5.475
Tributos a recuperar (Nota 7) - 192.545
Dividendos e juros sobre o capital próprio (Nota 8) 18.460 1.088.930
Ativo mantido para devolução aos acionistas (Nota 8) 19.152.156 -
Não circulante 541.057 29.220.000
Tributos a recuperar (Nota 7) 56.573 -
Investimentos (Nota 8) 294.589 28.521.163
Ágio do investimento 189.895 698.837
Passivo 19.743.114 30.506.950
Circulante 160 877.412
Dividendos e juros sobre o capital próprio (Nota 11) - 482.300
Tributos a pagar 14 395.033
Outras contas a pagar 146 79
Patrimônio líquido 19.742.954 29.629.538
Capital social (Nota 11) 8.483.797 20.763.740
Ajustes de avaliação patrimonial 7.161.086 9.607.764
Reservas de lucros 4.098.071 -
Prejuízos acumulados - (741.966)

Receitas (despesas) operacionais 2020 2019
Administrativas (Nota 12) (49.696) (119.434)
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 8) 2.706.377 (104.984)
Resultado de variação do percentual de
 participação societária (Nota 8) 531.697 (919)
Realização de resultado abrangente na entrega das ações 3.683.853 -
Baixa do ágio pela entrega das ações (508.942) -
Despesa de captação pela emissão de debêntures (2.572) -
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro 6.360.717 (225.337)
Receitas (despesas) financeiras (Nota 13) (4.268) 315
Receitas financeiras 1.745 330
Despesas financeiras (6.013) (15)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
 e da contribuição social 6.356.449 (225.022)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 14) (30.998) (276.526)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 6.325.451 (501.548)
Lucro (prejuízo) por ação do capital social -
 básico e diluído (Em R$) (Nota 10) 32,16 (6,23)

2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 6.325.451 (501.548)
Ajustes de conversão reflexos do exercício 1.753.762 771.453
Ajustes acumulados de conversão 1.753.762 771.453
Ajustes de avaliação patrimonial reflexos (516.587) 183.849
Obrigações com benefícios de aposentadoria (48.834) 736
Hedge de fluxo de caixa (342.176) 5.141
Ajustes ao valor justo de investimento em ações (125.577) 177.972
Ajustes de avaliação patrimonial próprios - 382.982
Total do resultado abrangente 7.562.626 836.736

Reservas de lucros
Lucros 

(prejuízos) 
acumulados

Outros 
resultados 

abrangentes
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva  
de lucros  
a realizar

Reserva 
especial de 
dividendos

Reserva  
de lucros  

a partilhar Total
Saldos em 31/12/2018 1.064.450 152.632 1.100.299 69.987 - - 934.913 3.322.281
Prejuízo do exercício - - - - - (501.548) - (501.548)
Outros resultados abrangentes
Hedge de fluxo de caixa reflexo - - - - - - 5.141 5.141
Ajuste de conversão reflexo - - - - - - 771.453 771.453
Obrigação com benefícios de aposentadoria reflexo - - - - - - 736 736
Ajuste ao valor justo de investimento em ações - - - - - - 177.972 177.972
Efeitos da incorporação do acervo cindido da Litel 19.699.290 - - - - (1.081.036) 7.717.549 26.335.803
Destinação do resultado
Juros sobre capital próprio deliberados - - - - - (482.300) - (482.300)
Absorção do prejuízo do exercício - (152.632) (1.100.299) (69.987) - 1.322.918 - -
Saldos em 31/12/2019 20.763.740 - - - - (741.966) 9.607.764 29.629.538
Redução do capital social (12.279.943) - - - - - - (12.279.943)
Lucro líquido do exercício - - - - - 6.325.451 - 6.325.451
Outros resultados abrangentes
Hedge de fluxo de caixa reflexo - - - - - - (342.176) (342.176)
Ajuste de conversão reflexo - - - - - - 1.753.762 1.753.762
Obrigação com benefícios de aposentadoria reflexo - - - - - - (48.834) (48.834)
Ajuste ao valor justo de investimento em ações - - - - - - (125.577) (125.577)
Realização de resultado abrangente reflexo na entrega das ações - - - - - - (3.501.020) (3.501.020)
Realização de resultado abrangente próprio na entrega das ações - - - - - - (182.833) (182.833)
Destinação do resultado
Reserva de lucros a partilhar - - - - 4.098.071 (4.098.071) - -
Dividendos deliberados - - - - - (1.204.114) - (1.204.114)
Juros sobre capital próprio deliberados - - - - - (281.300) - (281.300)
Saldos em 31/12/2020 8.483.797 - - - 4.098.071 - 7.161.086 19.742.954

As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Fluxo de caixa das operações 2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 6.325.451 (501.548)
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício
Resultado de equivalência patrimonial (2.706.377) 104.984
Resultado de variação de percentual de participação societária (531.697) 919
Realização de resultado abrangente na entrega das ações (3.683.853) -
Baixa do ágio pela entrega das ações 508.942 -
Juros e variações monetárias 5.196 (21)

(82.338) (395.666)
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar 135.975 (153.636)
Tributos a pagar (87.448) 356.486
Outras contas a pagar 68 52
Caixa provenientes das atividades operacionais 48.595 202.902
Imposto de renda e contribuição social pagos (307.570) (10)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais (341.313) (192.774)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos 2.340.193 192.164
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento 2.340.193 192.164
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (1.967.714) -
Emissão de debêntures 240.000 -
Liquidação de debêntures (245.200) -
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (1.972.914) -
Aumento (redução) do caixa e equivalentes no exercício 25.966 (610)
Caixa e equivalentes no início do exercício 5.475 6.085
Caixa e equivalentes no final do exercício 31.441 5.475
Transações que não envolvem caixa
Parcela oriunda de acervo cindido do investimento - (25.727.581)
Efeito no ágio na cisão parcial - (295.492)
Efeito da cisão nos dividendos e juros sobre o capital próprio - (312.730)
Aumento do capital social oriundo da cisão parcial - 19.699.291
Efeitos da cisão parcial no Ajuste de avaliação patrimonial - 7.717.548
Efeitos da cisão parcial na Reserva de lucros - (1.081.036)

2020 2019
Insumos adquiridos de terceiros (1.748) (933)
Serviços contratados (1.748) (933)
Valor adicionado líquido (1.748) (933)
Valor adicionado recebido em transferência de terceiros 6.412.158 (105.573)
Resultado de equivalência patrimonial 2.706.377 (104.984)
Resultado de variação do percentual de participação societária 531.697 (919)
Realização de resultado abrangente na entrega das ações 3.683.853 -
Baixa do ágio pela entrega das ações (508.942) -
Despesa de captação pela emissão de debêntures (2.572) -
Receitas financeiras 1.745 330
Atualização Selic s/ tributos a compensar 4 21
Rendimento de títulos de renda fixa 1.741 309
Valor adicionado total a distribuir 6.410.410 (106.506)
Impostos federais
PIS e COFINS sobre JCP 47.948 118.501
Imposto de renda e contribuição social 30.998 276.526
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras 6.013 15
Lucros (prejuízos) retidos 4.840.037 (501.548)
Dividendos e JCP 1.485.414 -
Valor adicionado distribuído / (retido) 6.410.410 (106.506)

1. Contexto operacional. A Litela Participações S.A. (“Companhia” ou “Litela”) foi cons-
tituída em 30/01/2003, com sede na cidade do Rio de Janeiro, e tem por objetivo a parti-
cipação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais com 
sede no país ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam os 
objetos sociais. A Companhia possui participação de forma direta na Vale S.A. (“Vale”), 
que é uma sociedade anônima de capital aberto com seus títulos negociados nas bolsas 
de São Paulo - B3 (Vale3) e Nova York - NYSE (VALE). A Vale e suas controladas diretas 
e indiretas têm como atividade preponderante a pesquisa, produção e comercialização 
de minério de ferro e pelotas, níquel, cobre, carvão, manganês, ferro-ligas, cobalto, me-
tais do grupo de platina e metais preciosos. Em Assembleia Geral Extraordinária realiza-
da em 19/02/2019, foi aprovada a abertura de capital da Companhia e, consequente, a 
reforma do seu Estatuto Social para corresponder às alterações necessárias conforme 
as exigências legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas e decorrentes 
das normas da B3, bem como as disposições sobre a sua administração, incluindo a 
criação do cargo de Diretor de Relações com Investidores. O pedido de registro de com-
panhia aberta, junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, foi deferido em 5/09/2019. 
Reorganização societária. Em 8/05/2019 foi firmado o Protocolo e Justificação de Ci-
são Parcial da Litel Participações S.A. e Incorporação da Parcela Cindida de seu Patri-
mônio Líquido pela Litela Participações S.A. (“Protocolo e Justificação”). Na Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 9/09/2019 foi aprovada a cisão parcial da Litel Partici-
pações S.A. (“Litel”), tendo ocorrido na mesma data a Assembleia Geral Extraordinária 
da Litela que aprovou a incorporação da parcela cindida da Litel. Com o advento dessa 
cisão parcial, a Litela deixou de ser controlada pela Litel. Em virtude da supracitada incor-
poração, o capital social da Litela aumentou de R$ 1.064.450 para R$ 20.763.740, uma 
alteração, portanto, no valor de R$ 19.699.290, mediante a emissão de 168.326.851 
ações, sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R$ 117,03 (vide nota explica-
tiva nº 11). Nos termos do Protocolo e Justificação, a Litela sucedeu a Litel tão somente 
com relação às obrigações e direitos relacionados ao acervo líquido cindido incorporado, 
sem qualquer solidariedade, nos termos do artigo 233, parágrafo único, da Lei das So-
ciedades por Ações. Essa operação é parte do processo de reorganização societária das 
sociedades envolvidas, o qual objetivou uma maior simplificação e independência ope-
racional e propiciou melhores condições para traçar os seus objetivos, de modo a aten-
der, portanto, aos seus respectivos interesses patrimoniais. Além disso, a cisão parcial 
com incorporação objetiva a simplificação da estrutura societária e operacional do grupo 
econômico do qual as Companhias fazem parte, visando a maior eficiência financeira e 
administrativa (vide nota explicativa n⁰ 5). Acordo de Acionistas da Vale e Processo de 
liquidação. A Companhia foi signatária do Acordo de Acionistas da Vale, com vigência 
até 9/11/2020, o qual estabelecia as condições que regiam os direitos e obrigações de-
correntes da condição de acionista da Vale, regulando, por exemplo, o exercício do direi-
to de voto, a indicação de membros ao Conselho de Administração e Diretoria da Vale, 
assim como o direito de preferência. Em razão deste Acordo, as decisões relevantes 
eram compartilhadas e tomadas em conjunto com as partes. O tratamento contábil e 
outras informações estão apresentados nas notas explicativas nº 2.6 e 8. Com o término 
do prazo do Acordo de Acionistas da Vale, ocorreu à liberação das ações detidas direta-
mente pela Litela em Vale e, logo, não existem mais motivos para manter-se a holding de 
participação na Vale. Desta forma, a Companhia, cujo objeto social e função estratégica 
é participar no capital social da Vale, perdeu sua razão de existir. Nesse sentido, em As-
sembleia Geral Extraordinária, iniciada em 10/12/2020, suspensa, retomada e encerra-
da em 18/12/2020, foi deliberado e aprovado, a dissolução da Companhia e início do seu 
processo de liquidação, nos termos do artigo 206, I, c, da Lei nº 6.404/76. No mesmo ato, 
foi deliberado a manutenção do Conselho de Administração. A Administração estima que 
o processo de liquidação da Companhia deverá acompanhar os prazos de realização 
dos créditos fiscais remanescentes em 31/12/2020, sejam aqueles já registrados conta-
bilmente, sejam os que a Companhia não registrou em 31/12/2020 (vide nota explicativa 
nº 14). Desta forma, a Companhia considera que o processo de liquidação e posterior 
processo de sua dissolução se dará subsequentemente a 31/12/2021. No mesmo ato 
societário supracitado, foi deliberado e aprovado a partilha antecipada de ativos com 
entrega de ações da Vale, conforme descrito na nota explicativa nº 8. Na Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 18/12/2020, foram deliberados por unanimida-
de a dissolução da diretoria da Companhia e a nomeação da empresa Eximia Capital 
Partners Ltda. como liquidante da Companhia. 2. Apresentação das demonstrações 
financeiras e principais políticas contábeis. As principais políticas contábeis aplica-
das na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas 
políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresenta-
dos. 2.1. Base de apresentação. As demonstrações financeiras foram preparadas de 
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Conforme mencionado na 
nota explicativa nº1, considerando que o processo de liquidação e posterior processo de 
dissolução da Companhia se dará subsequentemente a 31/12/2021, foi utilizada a base 
contábil de continuidade operacional como pressuposto para a elaboração das demons-
trações financeiras. Estas demonstrações financeiras evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente essas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A emissão dessas 
demonstrações financeiras foi aprovada pelo Liquidante e pelo Conselho de Administra-
ção da Litela em 25/03/2021. 2.2. Moeda funcional e de apresentação. Os itens inclu-
ídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda 
do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As 
demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Companhia e, também, a moeda de apresentação. 2.3. Ativos financeiros. a. Classi-
ficação. A classificação de ativos financeiros depende da finalidade para a qual tais ati-
vos foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financei-
ros no reconhecimento inicial. b. Ativos financeiros ao custo amortizado. São ativos 
financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mer-
cado ativo e, são classificados segundo os preceitos do pronunciamento IFRS 9/ CPC 
48 – Instrumentos Financeiros. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com 
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são 
classificados como ativos não circulantes). c. Reconhecimento e mensuração. As 
compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de nego-
ciação, data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os in-
vestimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da 
transação para todos os ativos financeiros. Os ativos financeiros são baixados quando 
os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido 

transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativa-
mente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros são conta-
bilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. d. Compen-
sação de instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente 
aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.4. Impairment 
de ativos. A Companhia avalia no final de cada período de relatório se há evidência ob-
jetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo 
ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorri-
dos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais 
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e 
aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estima-
dos do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira 
confiável. Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de 
uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira relevante do emissor ou 
devedor; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos 
juros ou principal; (iii) a Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à difi-
culdade financeira do tomador de empréstimo, garante ao tomador uma concessão que 
o credor não consideraria; (iv) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra 
reorganização financeira; (v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo 
financeiro devido às dificuldades financeiras; (vi) dados observáveis indicando que há 
uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira 
de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminui-
ção não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, 
incluindo: • mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de emprésti-
mo na carteira; • condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com 
as inadimplências sobre os ativos na carteira. Para ativos não financeiros de longa dura-
ção quando há indicação de redução do valor recuperável é identificado o menor grupo 
de ativos para os quais existam fluxos de caixa separadamente identificável (“unidade 
geradora de caixa” ou “UGC”) e é realizado teste de impairment para identificar o valor 
recuperável desses ativos agrupados. Se identificada à necessidade de ajuste, o mesmo 
é apropriado a cada ativo. O valor recuperável é maior entre o valor em uso e o valor 
justo menos custos para venda. Os saldos de goodwill são testados para impairment 
pelo menos uma vez por ano. Em 31/12/2020 e 2019 não foi reconhecida nenhuma 
provisão para fins de impairment nos ativos da Companhia. 2.5. Caixa e equivalentes 
de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, depósitos bancários e investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou me-
nos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 2.6. Investimento em coligada 
e controlada em conjunto. Em 9/09/2019, em virtude da incorporação do acervo cindi-
do da Litel, conforme descrito na nota explicativa nº 5, a Companhia recebeu 808.746.864 
ações da Vale que eram detidas pela Litel e, consequentemente, aderiu ao Acordo de 
Acionistas da Vale (“Acordo”) firmado em 14/08/2017, que teve vigência até 9/11/2020, o 
qual estabelecia as condições que regiam os direitos e obrigações decorrentes da con-
dição de acionista da Vale, regulando, por exemplo, o exercício do direito de voto, a indi-
cação de membros ao Conselho de Administração e Diretoria da Vale, assim como, o 
direito de preferência. Em razão deste Acordo, as decisões relevantes eram compartilha-
das e tomadas em conjunto com as partes. Com o término do Acordo de Acionistas da 
Vale, ocorrido em 9/11/2020, a Vale deixou de ser caracterizada como uma controlada 
em conjunto da Companhia. Entretanto, devido à manutenção dos representantes da 
Companhia no Conselho de Administração da Vale, a Companhia ainda mantém influ-
ência significativa e, portanto, o investimento permanecerá avaliado pelo método de 
equivalência patrimonial, incluindo o ágio identificado na aquisição, líquido de qualquer 
perda por impairment acumulada. A Companhia reavaliará, a cada data de divulgação, 
se a influência significativa na Vale será mantida e, como consequência, o tratamento 
contábil a ser adotado com base no CPC 18 - Investimento em Coligada, em Controlada 
e em Empreendimento Controlado em Conjunto, que define “influência significativa” 
como o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de 
uma investida. A participação da Companhia é reconhecida da seguinte forma: (i) nos 
lucros ou prejuízos é reconhecida na demonstração do resultado; (ii) nos resultados 
abrangentes é reconhecida na demonstração do resultado abrangente; (iii) nas demais 
movimentações patrimoniais é reconhecida de forma reflexa no patrimônio líquido. Os 
ganhos não realizados das operações entre a Companhia e sua controlada em conjunto 
são eliminados na proporção da sua participação na mesma. As perdas não realizadas 
também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda 
(impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis da controlada em conjunto são 
uniformes com aquelas adotadas pela Companhia. Se a participação acionária for redu-
zida, mas for retida a influência significativa, somente uma parte proporcional dos valores 

anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclassificada no 
resultado, quando apropriado. Os ganhos e as perdas de diluição são reconhecidos na 
demonstração do resultado. Em função de o ágio (goodwill), integrar o valor contábil dos 
investimentos, ele não é testado separadamente em relação ao seu valor recuperável. 
Em vez disso, o valor contábil total do investimento é testado como um único ativo, pela 
comparação de seu valor contábil com seu valor recuperável. Tal evidência pode ser 
obtida pela existência de uma queda relevante ou prolongada no valor justo do título 
abaixo de seu custo. A participação da Companhia na sua coligada, excluídas as ações 
em tesouraria, é a seguinte:
Coligada 2020 2019
Vale S.A. 10,13% 17,66%
2.7. Resultado financeiro. O resultado financeiro inclui os rendimentos, encargos, mul-
tas e juros de mora e variações monetárias a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre 
os ativos e passivos circulantes e não circulantes, e quando aplicável, os efeitos de ajus-
tes de ativos para o valor de mercado ou de realização. 2.8. Capital social. O capital 
social está representado por ações ordinárias que são classificadas no patrimônio líqui-
do, todas sem valor nominal. 2.9. Demonstração do valor adicionado. A Companhia 
divulga suas demonstrações do valor adicionado (DVA), consolidadas e da controlado-
ra, de acordo com os pronunciamentos do CPC 09, que são apresentadas como parte 
integrante das demonstrações financeiras conforme prática contábil brasileira, aplicável 
a companhias abertas, que, entretanto para as práticas internacionais pelo IFRS são 
apresentadas como informações adicionais, sem prejuízo do conjunto das demonstra-
ções financeiras. 3. Novas normas e interpretações. IFRS 9 / CPC 48: Instrumentos 
Financeiros; IFRS 7 / CPC 40: Instrumentos Financeiros – Evidenciação e IAS 39 
/ CPC 38: Instrumentos Financeiros – Reconhecimento e Mensuração – Referem-
-se a inclusão de exceções temporárias aos requerimentos atuais da contabilidade de 
hedge para neutralizar os efeitos das incertezas causadas pela reforma da taxa de juros 
referenciais (IBOR). A adoção foi requerida a partir de 1°/01/2020 e não houve nenhum 
impacto na adoção deste pronunciamento nas demonstrações financeiras da Compa-
nhia. IAS 1 / CPC 26: Apresentação das Demonstrações Contábeis e IAS 8 / CPC 
23: Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erros – Altera a 
definição de “material”, estabelecendo que uma informação é material se a sua omissão, 
distorção ou obscuridade puder influenciar razoavelmente a tomada de decisão dos 
usuários das demonstrações contábeis. A adoção foi requerida a partir de 1°/01/2020 
e não houve nenhum impacto na adoção deste pronunciamento nas demonstrações 
financeiras da Companhia. IFRS 9 / CPC 48; IAS 39 / CPC 08; IFRS 7 / CPC 40; IFRS 4 / 
CPC 11; e IFRS 16 / CPC 06 (R2) – Referem-se a adição de novos requisitos de divulga-
ção sobre os efeitos trazidos pela reforma da taxa de juros referenciais (IBOR). A adoção 
está prevista a partir de 1°/01/2021 e a Companhia não espera nenhum impacto na 
adoção deste pronunciamento em suas demonstrações financeiras. IAS 37 / CPC 25: 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – Especificação de quais 
custos uma empresa deve incluir ao avaliar se um contrato é oneroso. Os custos direta-
mente relacionados ao cumprimento do contrato devem ser considerados nas premis-
sas de fluxo de caixa (Ex.: Custo de mão-de-obra, materiais e outros gastos ligados à 
operação do contrato). A adoção está prevista a partir de 1°/01/2022 e a Companhia não 
espera nenhum impacto na adoção deste pronunciamento em suas demonstrações 
financeiras. 4. Gestão de riscos. A Companhia entende que o gerenciamento de risco 
é fundamental para apoiar sua estratégia de crescimento e flexibilidade financeira. Os 
riscos aos quais a Companhia está exposta decorrem substancialmente, das opera-
ções realizadas pela Vale. A Vale desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos com 
o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está exposta. Para 
tanto, avalia não apenas o impacto das variáveis negociadas no mercado financeiro 
sobre os resultados do negócio (risco de mercado), como também o risco proveniente 
de obrigações assumidas por terceiros para com ela (risco de crédito), aqueles ineren-
tes aos processos produtivos (risco operacional) e aqueles oriundos do risco de liqui-
dez. 5. Aporte via incorporação. Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, em 
8/05/2019 foi firmado o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Litel e Incorporação 
da parcela cindida de seu patrimônio líquido pela Litela. A operação teve como uma 
de suas consequências a versão da parcela de patrimônio de Litel para Litela, com a 
transferência, entre essas Companhias, do acervo líquido contábil da parcela cindida. O 
critério utilizado para a avaliação do patrimônio da Litel, com vistas à cisão parcial e con-
sequente versão de parcela do mesmo à Litela, foi o valor do patrimônio líquido contábil 
cindido, apurado com base no balanço patrimonial da Litel, levantado em 31/12/2018 
relacionados no Laudo de Avaliação e Verificação. As mutações patrimoniais ocorridas 
na Litel no período compreendido entre a data do balanço que serviu de base para a de-
terminação do acervo líquido cindido e a data da aprovação da operação pelos quotistas 
das partes em 9/09/2019 foram apropriadas pela Litel, exceto a equivalência patrimonial 
do mencionado período, que foi apropriada pela Litela, conforme Protocolo e Justifica-
ção. A cisão parcial proposta acarretou a diminuição do patrimônio líquido contábil da 
Litel nos montantes que foram vertidos à Litela conforme quadro demonstrado a seguir:
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LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.495.546/0001-84

Ativo
Aumento patrimonial em 

09/09/2019
Circulante
Dividendos e juros sobre o capital próprio (*) 312.730
Não circulante
Participação em controlada em conjunto 25.727.581
Intangível 295.492
Total do acervo líquido 26.335.803
Patrimônio líquido
Capital social 19.699.290
Outros resultados abrangentes 7.717.549
Prejuízos acumulados do período (1.081.036)
Total do patrimônio líquido 26.335.803
(*) Esse valor foi eliminado com o saldo de R$ 312.730, apresentado em 31/12/2018, no 
passivo circulante em “Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar”.
6. Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Disponibilidades 2 4
Fundos de investimento - 5.471
CDB 31.439 -

31.441 5.475
A Companhia possui uma política de investimentos que determina que suas aplicações 
de recursos se concentrem em títulos de renda fixa. Em 31/12/2020 e 2019, as apli-
cações foram remuneradas com base em percentuais da variação do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI). Do início do exercício até outubro de 2020, a Companhia 
manteve recursos aplicados em Fundos de investimentos de curto prazo administrados 
pela BB Administração de Ativos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e 
cuja política de investimento consiste na aplicação de recursos em títulos de renda fixa, 
objetivando acompanhar a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 
O rendimento acumulado do referido fundo até outubro de 2020 foi de 1,74% (5,43% 
em 31/12/2019). Após essa data, os recursos da Companhia foram reaplicados, sendo 
parte em CDB do Banco do Brasil com rendimento de 97% do CDI e parte em CDB do 
Banco Safra com rendimento de 102% do CDI, ambos com liquidez imediata. 
7. Tributos a recuperar 2020 2019
IRPJ e CSLL 46 331
IRRF sobre recebimentos de JCP 56.245 192.164
IRRF sobre aplicações financeiras 282 50

56.573 192.545
A Companhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido Eletrôni-
co de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/
DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Imposto de Renda e de Contribuição 
Social pagos a maior e não utilizados para a compensação dos tributos correntes. Os tri-
butos a recuperar classificados no ativo não circulante correspondem aos montantes es-
timados a serem compensados posteriormente ao prazo de 12 meses. 8. Investimentos
Dados da coligada Vale
Patrimônio líquido em: 31/12/2019 161.480.300

 31/12/2020 185.784.977
Lucro líquido (prejuízo) em: 31/12/2019 (6.671.445)

31/12/2020 26.712.689
Percentual de participação em: 31/12/2019 17,66%

31/12/2020 10,13%
Quantidade de ações possuídas em: 31/12/2019 905.773.534

 31/12/2020 519.733.209
Movimentação do investimento Vale
Saldos dos investimentos em 31/12/2018 3.225.277
Resultado de equivalência patrimonial (128.771)
Ajustes de avaliação patrimonial - reflexo da controlada (9.003)
Perda de variação de percentual de participação (922)
Incorporação do acervo cindido da Litel no investimento 25.727.581
Sub-total em 09/09/2019 após incorporação de acervo cindido 28.814.162
Equivalência patrimonial após incorporação de acervo cindida:
Resultado de equivalência patrimonial 23.787
Ajustes de avaliação patrimonial - reflexo da controlada 964.305
Ganho de variação de percentual de participação 3
Dividendos e JCP deliberados (1.281.094)
Saldo de investimentos em 31/12/2019 28.521.163
Resultado de equivalência patrimonial 2.706.377
Ajustes de avaliação patrimonial - reflexo da coligada (1) 1.237.175
Ganho de variação de percentual de participação 531.697
Deliberação de dividendos e JCP da Vale (1.269.724)
Entrega de ações para redução de capital (12.279.943)
Reclassificação para ativo mantido para devolução aos acionistas (19.152.156)
Saldo de investimentos em 31/12/2020 294.589
Movimentação do ágio Vale
Ágio do investimento em 31/12/2018 403.345
Efeito do ágio na cisão parcial da Companhia 295.492
Ágio do investimento em 31/12/2019 698.837
Baixa da parcela de ágio na entrega das ações (2) (508.942)
Ágio do investimento em 31/12/2020 189.895
(1) Os ajustes de conversão e de instrumentos financeiros reconhecidos no patrimônio 
líquido da controlada em conjunto são registrados de maneira reflexa em outros resul-
tados abrangentes no momento do ajuste da equivalência patrimonial. (2) Baixa do ágio 
decorrente da variação do percentual de participação societária pela entrega de ações 
decorrente da redução de capital da Companhia (conforme nota explicativa nº 11.a.). A 
amortização do ágio teve início em fevereiro de 2003 e o saldo foi amortizado, de forma 
linear, até 31/12/2008. O ágio não está sendo amortizado desde então, porém, sujeito 
ao teste de recuperabilidade (impairment). Para fins de teste do valor recuperável do 
investimento, a Companhia analisa anualmente indicadores internos e externos, a partir 
de premissas disponíveis no mercado, tais como projeção de preço das commodities e 
volumes de produção. É considerado também o critério de valor de mercado, utilizando 
a média ponderada das cotações das ações da Vale no período. O valor da companhia 
investida em 31/12/2020 e de 2019, segundo estimativas, supera o montante do saldo 
contábil do investimento incluindo a parcela do ágio não amortizado, dessa forma não 
foi requerido nenhum ajuste de impairment. A movimentação de proventos deliberados 
e recebidos pela Companhia, referentes aos exercícios 2020 e 2019, está composta da
seguinte forma: 2020 2019
Saldo Inicial 1.088.930 -
JCP deliberados no exercício 518.354 1.281.094
IRRF s/ JCP deliberados (77.754) (192.164)
Dividendos deliberados no exercício 732.910 -
Recebimento de JCP no exercício (1.529.530) -
Recebimento de dividendos no exercício (732.910) -
Dividendos proposto - destinação do resultado da Vale 18.460 -

18.460 1.088.930
(i) Vale S.A.. Em 2020 e 2019, Vale utilizou 1.628.485 e 2.024.059 ações em tesou-
raria, respectivamente, para pagamento do programa Matching dos seus executivos 
elegíveis, conforme previsto no seu programa de recompra de ações. Diante disso, em 
31/12/2020, o capital social da Vale está dividido em 5.129.911 mil ações ordinárias, 
excluídas as ações em tesouraria. A variação no percentual de participação ocorrida em 
2020, de -0,00321723 (-0,0007448% em 30/12/2019), oriunda do programa de recom-
pra de ações ordinárias da Vale, gerou uma perda de R$ 3.523 (perda de R$ 919 em 
31/12/2019), que foi reconhecida no resultado do período como Resultado de variação 
do percentual de participação societária. Em 9/09/2019, em virtude da incorporação do 
acervo cindido da Litel, conforme descrito na nota explicativa nº 5, a Companhia recebeu 
808.746.864 ações da Vale que eram detidas pela Litel. Após isso, o investimento da Li-
tela na Vale passou a corresponder a 905.773.534 ações ordinárias, representativas de 
17,66% do capital social total da Vale, excluídas as ações em tesouraria. Na mesma data 
da supracitada incorporação, a Litela aderiu ao Acordo de Acionistas da Vale firmado 
em 14/08/2017, que vinculava 20% das ações ordinárias de emissão da Vale que teve 
vigência até 9/11/2020, o qual estabelecia as condições que regiam os direitos e obriga-
ções decorrentes da condição de acionista da Vale, regulando, por exemplo, o exercício 
do direito de voto, a indicação de membros ao Conselho de Administração e Diretoria da 
Vale, assim como, o direito de preferência. Conforme mencionado na nota 2.6, apesar 
do término do acordo de acionistas, o investimento na Vale segue sendo avaliado pelo 
método de equivalência patrimonial. Em Reunião do Conselho de Administração da 
Vale realizada em 19/12/2019 foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio 
no montante de R$ 7.253.260, correspondente ao valor total bruto de R$ 1,414364369 
por ação ordinária, cabendo a Litela o montante de R$ 1.281.094, que foram pagos em 
30/09/2020. Em 17/01/2020, após o decurso do prazo de oposição dos credores de 60 
dias da redução do capital social da Companhia deliberada em Assembleia Geral Extra-
ordinária, ocorrida em 14/11/2019 (conforme nota explicativa nº 11.a), foram entregues 
aos acionistas da Companhia 386.040.325 ações da Vale na proporção da participação 
de cada um no capital social da Litela. Como consequência, em cumprimento aos pre-
ceitos emanados pelo “CPC 18 – Investimento em coligada, em controlada e em empre-
endimento controlado em conjunto (IAS 28)”, houve também a realização proporcional 
de resultados abrangentes, reflexos e próprios, apresentados no patrimônio líquido, nos 
valores de R$ 3.501.020 e R$ 182.832, respectivamente. Adicionalmente, foi reconhe-
cido um ganho de R$ 535.220 no resultado do período como Resultado de variação do 
percentual de participação societária. Em Reunião do Conselho de Administração da 
Vale realizada em 29/07/2020 foram aprovados (i) o cancelamento da suspensão da 
política de dividendos da Vale; e (ii) a autorização para efetuar o pagamento dos juros 
sobre o capital próprio deliberados em 19/12/2019. Nesse contexto, a Litela recebeu o 
montante de R$ 1.088.930 em 7/08/2020. Em Reunião do Conselho de Administração 
da Vale realizada em 10/09/2020 foi aprovada a deliberação de proventos no montante 
de R$ 12.350.316, correspondente ao valor total bruto de R$ 2,407510720 por ação 
ordinária, cabendo a Litela os montantes de R$ 518.354 a título de juros sobre capital 
próprio e R$ 732.910 a título de dividendos, que foram pagos em 30/09/2020. Como re-
muneração mínima obrigatória do exercício de 2020, a Vale deliberou R$ 6.341.998, ca-
bendo a Litela o montante de R$ 18.460, a ser aprovado em Assembleia. Apenas para 
fins informativos, o valor justo do investimento, utilizando como referência o preço das 
ações ordinárias da Vale negociadas na B3 (Vale3) no fechamento de 31/12/2020 é de 
R$ 45.450.669. O rompimento da barragem de Brumadinho, ocorrida em 25/01/2019, 
gerou algumas provisões no balanço da Vale, seu saldo em 31/12/2020 no montante de 
R$ 27.015.610 (R$ 28.817.722 em 2019), que estão apresentadas de forma detalhada 
na nota explicativa nº 16. Partilha antecipada de ativos com entrega de ações de 
Vale. Tendo em vista a liberação das ações de Vale detidas pela Companhia que ocor-
reu com o fim do Acordo de Acionistas da Vale e considerando o desconhecimento da 
existência de débitos pendentes da Companhia, bem como que os recursos financeiros 
disponíveis superam em muito as possíveis obrigações financeiras que a Companhia 
ainda possa ter até a finalização de seu processo de liquidação, foi deliberado em As-
sembleia Geral Extraordinária, iniciada em 10/12/2020, suspensa, retomada e encer-
rada em 18/12/2020 a partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei 
6.404/76, mediante a entrega aos acionistas de 504.801.150 ações livres de emissão 
da Vale, equivalente ao montante de R$ 19.152.156. Em 8/02/2021, estas 504.801.150 
ações de emissão da Vale foram entregues aos acionistas da Companhia, ao valor con-
tábil calculado na data-base de 30/09/2020, nos termos do artigo 22 da Lei 9.249/95. 
9. Tributos a pagar 2020 2019
IRPJ e CSLL - 276.526
PIS e COFINS 2 118.502
Tributos retidos s/ serviços tomados 9 5
Outros tributos a pagar 3 -

14 395.033
Em 2020, a Companhia efetuou o pagamento dos tributos no valor de R$ 395.033, 
decorrentes, basicamente, do montante de juros sobre capital próprio deliberado pela 
Vale em 2019. 10. Debêntures. Em 20/01/2020, a Companhia realizou a sua primeira 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia 
real, em série única, no valor total de R$ 170 milhões, para distribuição pública com 
esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16/01/2009, 
conforme alterada. Foram emitidas 170.000 debêntures, cada uma com o valor nomi-
nal de R$ 1.000,00, sendo remuneradas ao custo de 100% do CDI + 1,125% a.a. Em 
30/03/2020, a Companhia realizou sua segunda emissão de debêntures simples, não 

conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total 
de R$ 70 milhões, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos 
termos da Instrução CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada. Foram emitidas 
70.000 debêntures, cada uma com o valor nominal de R$ 1.000,00, sendo remuneradas 
ao custo de 100% do CDI + 2% a.a. As debêntures foram reconhecidas, inicialmente, 
pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (lí-
quidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração 
do resultado durante o período em que os saldos estejam em aberto, utilizando o méto-
do da taxa efetiva de juros. Os recursos captados por meio da emissão de debêntures 
foram utilizados para reforço de caixa da Companhia. Diante do evento de recebimento 
dos Juros sobre capital próprio (nota explicativa 8.i), a Companhia, conforme previsto 
nas cláusulas 5.21.1. dos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª e da 2ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garan-
tia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos”, realizou, 
no dia 12/08/2020, os resgates antecipados da totalidade das debêntures (valor nomi-
nal unitário de R$ 240.000, acrescido dos juros remuneratórios devidos até essa data, 
calculados pro rata temporis de R$ 5.200). 11. Patrimônio líquido. a. Capital social. 
Em 31/12/2018, o capital social subscrito e integralizado era composto por 28.386.274 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, que correspondia ao montante de 
R$ 1.064.450 e estava distribuído da seguinte forma: 
Acionistas Quantidade de ações % de participação
Litel Participações S.A. 28.386.273 99,99%
Outros 1 0,01%

28.386.274 100,00%
Em virtude da incorporação do acervo cindido da Litel aprovada na Assembleia Geral 
Extraordinária da Litela ocorrida em 9/09/2019 (vide nota explicativa nº 5), houve um 
aumento no capital social de R$ 19.669.290, passando a totalizar, a partir desta data, 
o montante de R$ 20.763.740, mediante a emissão de 168.326.851 ações ordinárias, 
sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R$ 117,03 (cento e dezessete reais 
e três centavos). Diante disso, o capital social da Companhia passou de 28.386.274 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal para ser composto por 196.713.125 
ações ordinárias, todas sem valor nominal. Em Assembleia Geral Extraordinária reali-
zada em 14/11/2019, foi aprovada por unanimidade a redução do capital social em R$ 
12.279.943, sem o cancelamento de ações de emissão da Companhia, mediante a en-
trega de 386.040.325 ações de emissão da Vale detidas pela Companhia aos seus acio-
nistas, na proporção da participação de cada um no capital da Litela. Em 17/01/2020, 
após o decurso do prazo de oposição dos credores de 60 dias da referida redução, o 
capital social da Companhia foi então reduzido de fato e em 31/12/2020 está apresen-
tado no montante de R$ 8.483.797, dividido em 196.713.125 ações ordinárias, sem a 
alteração da participação acionária da Companhia. Em 31/12/2020 e 2019 a participa-
ção acionária da Companhia está assim distribuída:

Acionistas
Quantidade 

de ações
% de parti-

cipação
Fundo de Investimento em Ações Banco do Brasil Carteira Ativa 158.594.404 80,62%
Fundo de Investimento em Ações Carteira Ativa II 22.625.093 11,50%
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS 13.648.434 6,94%
Singular Fundo de Investimento em Ações 1.844.881 0,94%
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 157 0,00%
Fundação CESP 156 0,00%

196.713.125 100,00%
b. Reserva legal. A reserva legal é calculada com base em 5% de seu lucro líquido 
conforme previsto na legislação em vigor, limitada a 20% do capital social. Com a delibe-
ração pela dissolução da Companhia (vide nota explicativa nº 1), a reserva legal deixou 
de ser constituída já a partir do exercício de 2020. c. Distribuição de resultados. Aos 
acionistas é assegurada, anualmente, a distribuição de dividendos obrigatórios corres-
pondentes a 25% do lucro líquido do exercício ajustado de acordo com a lei societária. A 
base de cálculo dos dividendos, bem como as antecipações efetuadas e o valor propos-
to relativo ao exercício findo em 31/12/2020 e 2019, é como segue:

2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 6.325.451 (501.548)
Parcela de acervo incorporado em prejuízos acumulados - (1.081.036)
Absorção do prejuízo 2019 (741.966) -
Base de distribuição 5.583.485 (1.582.585)
JCP deliberados em RCA (281.300) -
Dividendos deliberados (1.204.114) -
Total de proventos distribuído (1.485.414) -
Percentual da distribuição em relação ao lucro líquido
 do exercício 27% 0%
d. Reserva de lucros a partilhar. Considerando a deliberação tomada pelos acionistas 
em Assembleia Geral Extraordinária, iniciada em 10/12/2020, suspensa, retomada e 
encerrada em 18/12/2020, no sentido da dissolução da Companhia, e também que, 
dada essa característica jurídico/operacional de liquidação, em que até a sua conclusão 
não se efetuará provisionamentos de dividendos e/ou reservas, criou-se no patrimônio 
líquido a rubrica reserva de lucros a partilhar, que se destina a acumular todo o resultado 
apurado no período da liquidação. Em 31/12/2020, o saldo da reserva de lucros a partilhar 
é de R$ 4.098.071. e. Lucro básico por ação. O lucro básico por ação é calculado me-
diante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média 
ponderada do total de ações emitidas durante o exercício. Em 9/09/2019 houve variação 
na quantidade de ações ordinárias da Companhia, conforme descrito no item (a) acima.

2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 6.325.451 (501.548)
Média ponderada de ações em poder dos acionistas 196.713 80.498
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação – R$ 32,16 (6,23)
f. Dividendos e juros sobre capital próprio. Na Reunião do Conselho de Administra-
ção, ocorrida em 27/12/2019, foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no 
montante de R$ 482.300, correspondente ao valor total bruto de R$ 2,451793697 por ação 
ordinária, com base em lucro contábil apurado no balancete levantado em 30/09/2019, 
que foi pago aos acionistas em 14/08/2020. Na Reunião do Conselho de Administração, 
ocorrida em 11/08/2020, foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no mon-
tante de R$ 221.000, correspondente ao valor total bruto de R$ 1,123463419 por ação 

ordinária, como antecipação do resultado do exercício 2020, que foi pago aos acionistas 
em 17/08/2020. Na Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 30/09/2020, 
foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R$ 60.300, cor-
respondente ao valor total bruto de R$ 0,306537756 por ação ordinária. No mesmo ato 
foram deliberados também dividendos no montante de R$ 1.204.114, correspondente 
ao valor total bruto de R$ 6,121167109 por ação ordinária. Ambos foram declarados 
como antecipação do resultado do exercício 2020, que foram pagos aos acionistas em 
7/10/2020. Dessa forma, a movimentação dos proventos propostos e pagos pela Ad-
ministração aos acionistas da Companhia, referentes ao exercício de 2020 e de 2019,
está composta da seguinte forma: 2020 2019
Saldo inicial 482.300 312.730
JCP deliberados no exercício 281.300 482.300
JCP liquidados com incorporação de parcela cindido - (312.730)
Pagamento de JCP no exercício (763.600) -
Dividendos deliberados no exercício 1.204.114 -
Pagamento de dividendos no exercício (1.204.114) -
Saldo final - 482.300
12. Despesas administrativas 2020 2019
Serviços (consultoria, infraestrutura e outros) (1.608) (749)
Propaganda e publicidade (61) (60)
Tributos (*) (47.948) (118.501)
Remuneração de conselheiros e diretores e encargos (67) -
Outras (12) (124)

(49.696) (119.434)
(*) Referem-se, basicamente, ao PIS e COFINS incidentes sobre o montante de JCP
deliberado pela Vale. 13. Resultado financeiro 2020 2019
Receitas financeiras 1.745 330
Juros SELIC s/ créditos fiscais 4 21
Rendimento s/ aplicações financeiras 1.741 309
Despesas financeiras (6.013) (15)
Juros s/ debêntures (5.200) -
Multas, juros e encargos (676) -
PIS e COFINS s/ receita financeira (82) (15)
IOF s/ resgate de aplicações financeiras (54) -
Outras despesas financeiras (1) -

(4.268) 315
14. Reconciliação dos tributos sobre o lucro – Demonstração do resultado

2020 2019
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro 6.356.449 (225.022)
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% 2.161.193 (76.507)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: (2.119.340) 471.555
Receita de juros sobre o capital próprio 176.240 435.572
Benefício tributário sobre os juros sobre o capital próprio (95.642) -
Resultado de equivalência patrimonial (920.168) 35.695
Perda de variação de percentual de participação societária (180.777) 313
Resultados abrangentes na realização do investimento (1.202.030) -
Ágio na realização do investimento 96.134 -
Ajuste a valor justo reflexo na realização do investimento 6.928 -
Outros (24) (24)
Imposto de renda e contribuição social no exercício 41.853 395.048
Imposto de renda e contribuição social s/ prejuízo fiscal
 não constituídos (10.855) (118.521)
Tributos sobre o lucro 30.998 276.526
A variação na despesa de imposto de renda e de contribuição social entre 2019 e 2020, 
se deu preponderantemente pela queda na receita de JCP em 2020 e pelo reconheci-
mento de despesa de JCP em 2020, bem como pelos efeitos da redução de capital, que 
representou uma diminuição relevante na participação societária anteriormente detida 
em Vale. Em 31/12/2020, o saldo de prejuízo fiscal é de R$ 14.867 em 31/12/2020 (R$ 
51.817 em 31/12/2019). Ressalte-se que tais saldos não estão registrados contabil-
mente, por não ser possível afirmar se sua realização é, presentemente, considerada 
provável. Na mesma data, a Companhia não possui saldo de base negativa de contri-
buição social. 15. Partes relacionadas e remuneração dos administradores. Em 
31/12/2020 e 2019, exceto pelos dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar e 
receber e aplicações em detidas no Banco do Brasil (conforme nota explicativa nº 6), a 
Litela não tem quaisquer saldos e/ou transações inseridas ou não inseridas no seu con-
texto operacional, bem como não possui quaisquer dependência econômica, financeira 
ou tecnológica com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia 
mantém uma relação comercial. O Conselho de Administração da Companhia faz jus à 
remuneração mensal de R$ 10 para cada membro, conforme deliberação ocorrida na 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/05/2020. Não houve paga-
mentos aos conselheiros em 2020 e 2019, uma vez que todos os membros do Conse-
lho renunciaram ao direito do recebimento dos honorários no referido período. Em 2020, 
conforme deliberação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração realizada em 
29/05/2020, cada membro da diretoria da Companhia fez jus à remuneração mensal de 
R$ 4. O total pago em 2020 foi de R$ 44. Não houve pagamentos à diretoria em 2019. 
16. Rompimento da barragem de Brumadinho da Vale. Considerando a participação 
que a Companhia possui na Vale e, por ser este seu principal ativo, julgamos relevante 
destacar o rompimento da Barragem I da Mina do Córrego do Feijão da Vale, que per-
tence ao Complexo Paraopebas no Sistema Sul, localizada em Brumadinho, Minas 
Gerais, Brasil (“Barragem de Brumadinho”). Esta nota explicativa está apresentada em 
milhões de Reais. Em 25/01/2019, uma barragem de rejeitos (“Barragem I”) rompeu na 
mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, Minas Gerais. O rompimento 
liberou um fluxo de rejeitos, destruindo algumas das instalações da Vale, afetando as 
comunidades locais e causando impacto no meio ambiente. Os rejeitos liberados cau-
saram um impacto de cerca de 315 km de extensão, atingindo as proximidades do rio 
Paraopeba. O rompimento da barragem em Brumadinho (“evento”) resultou em 270 
fatalidades ou fatalidades presumidas. Como consequência do rompimento da barra-
gem, a Vale vem reconhecendo provisões para atender aos compromissos assumi-
dos, incluindo descaracterização de barragens, indenizações individuais aos que foram 
afetados pelo evento, gastos com reparação das áreas impactadas e compensação à 
sociedade, conforme demonstrado abaixo:

31/12/2019 Impacto na demonstração do resultado Ajuste ao valor presente Desembolsos (i) 31/12/2020
Acordo Global para Brumadinho 7.722 19.924 (43) (6.877) 20.726
Provisão para indenização individual e outros compromissos 4.300 1.331 91 (2.674) 3.048
Descaracterização de barragens 10.034 3.175 209 (1.521) 11.897
Despesas incorridas (ii) - 2.586 - (2.586) -

22.056 27.016 257 (13.658) 35.671
(i) Os desembolsos incluem as liberações de depósitos judiciais no montante de 
R$6.900, sendo R$1.500 de depósitos liberados no segundo trimestre de 2020 e 
R$5.400 serão liberados conforme previsto no Acordo Global. Em 2019, a Vale desem-
bolsou R$6.885 em relação ao evento Brumadinho. Do montante total desembolsado 
pela Vale nos anos de 2019 e 2020, R$7.777 foram considerados como parte do valor 
econômico total do Acordo Global. (ii) A Vale incorreu em gastos que foram reconheci-
dos diretamente no resultado, tais como: serviços de comunicação, acomodação e as-
sistência humanitária, equipamentos, serviços jurídicos, água, ajuda alimentícia, impos-
tos, entre outros. As despesas incorridas em 2019 foram de R$2.903. a) Acordo Global 
para Brumadinho. Em 4/02/2021 (evento subsequente), a Vale assinou um Acordo 
Judicial para Reparação Integral (“Acordo Global”), que estava sendo negociado desde 
2019, com o Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 
e os Ministérios Públicos Federal e do Estado de Minas Gerais, para a reparação dos 
danos socioeconômicos e socioambientais decorrentes do rompimento da Barragem 
I. Com o Acordo Global, as demandas contidas nas ações civis públicas movidas con-
tra a Vale foram substancialmente resolvidas e os parâmetros para a execução das 
obrigações da Vale com as reparações e compensações foram definidos. Como as 
referidas negociações para o acordo já existiam em 31/12/2020, a Vale complementou 
as provisões reconhecendo uma despesa de R$ 19.924 no resultado deste exercício. 
Com base na estimativa dos fluxos de desembolsos projetados, descontados pela taxa
de 5,93% o saldo das provisões ficam assim apresentadas: 31/12/2020 31/12/2019
Obrigações de pagamento (i) 12.172 -
Provisão para reparação socioeconômica e outros 4.468 2.938
Provisão para reparação e compensação socioambiental 4.086 4.784

20.726 7.722
31/12/2020 31/12/2019

Passivo circulante 8.110 3.156
Passivo não circulante 12.616 4.566
Passivo 20.726 7.722
(i) O valor provisionado já considera a quitação de parte das obrigações estabelecidas 
no Acordo Global, com os depósitos judiciais de R$ 5.400 que serão liberados, e foram 
realizados pela Vale nas ações civis públicas decorrentes do rompimento da Barragem 
I, para o Governo do Estado de Minas Gerais utilizar em projetos de segurança hídrica e 
como fundo para o desenvolvimento de projetos de iniciativa das comunidades atingi-
das. (a.i) Obrigações de pagamento. As obrigações de pagamentos correspondem aos 
projetos de reparação socioeconômica e compensação socioambiental que serão exe-
cutados e/ou geridos diretamente pelo Governo do Estado de Minas Gerais e Instituições 
de Justiça, principalmente voltados para a mobilidade urbana e fortalecimento do serviço 
público e projetos de iniciativa dos atingidos, além do programa de transferência de 
renda para os atingidos, que será implementado pelas Instituições de Justiça. Do mon-
tante total, R$ 4.400, referentes ao programa de transferência de renda, serão pagos em 
parcela única em 2021. O valor remanescente de R$ 7.772 representa o valor presente 
dos pagamentos fixos semestrais referentes ao restante das obrigações de pagamento, 
que serão realizados por um período médio de 5 anos. (a.ii) Provisão para reparação 
socioeconômica e outros. O Acordo Global prevê projetos de reparação que serão rea-
lizados em Brumadinho e nos demais municípios atingidos da Bacia do Paraopeba. As 
ações para reparação socioeconômica também visarão o reforço às atividades produti-
vas da região afetada, através de medidas para maior diversificação econômica do 
município de Brumadinho, diminuindo a sua histórica dependência da mineração, e, 
para o restante da Bacia, criando ferramentas que suportem uma transformação da 
economia dos municípios impactados. Esses projetos serão executados diretamente 
pela Vale por um prazo médio de 3 anos. As variações nos valores estimados para 
execução dos projetos, embora definidos no acordo, são de responsabilidade da Vale e 
alterações em relação aos orçamentos originais podem mudar o saldo da provisão no 
futuro. (a.iii) Provisão para reparação e compensação socioambiental. O Acordo Global 
estabelece o regramento para o desenvolvimento do plano de reparação ambiental, e 
projetos para a compensação dos danos ambientais já conhecidos. Tais medidas têm 
como objetivo remediar os danos causados, restituir os ecossistemas à situação anterior 
ao rompimento, restaurar a infraestrutura local, reparar perdas sociais e econômicas, 
recuperar áreas atingidas e reparar a perda da memória e do patrimônio cultural causa-
dos pelo rompimento da barragem. Também incluem diversas ações de limpeza das 
áreas afetadas e melhorias no sistema de captação de água ao longo do rio Paraopeba 
e de outros pontos de coleta de água próximos à área afetada. As medidas de recupera-
ção ambiental e os projetos de compensação serão executados diretamente pela Vale 
por um prazo médio de 5 anos. A recuperação ambiental, cujos valores estimados fazem 
parte do Acordo Global, não possui limite de valor em virtude da obrigação legal da Vale 
de reparar integralmente os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem. 
Portanto, essa provisão está sujeita a alterações futuras, dependendo de diversos fato-
res que não estão sob o controle da Vale. b) Provisão para indenização individual e 
outros compromissos. Além das ações estabelecidas no Acordo Global, a Vale tam-
bém está trabalhando na segurança geotécnica das estruturas remanescentes na mina 
do Córrego do Feijão, incluindo a remoção e descarte adequado dos rejeitos residuais 
da Barragem I. O saldo desta provisão era de R$ 1.387 em 31/12/2020 (R$ 457 em 
31/12/2019). No âmbito das indenizações individuais, a Vale e a Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais formalizaram, em 5/04/2019, um termo de compromisso por 
meio do qual as pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Brumadinho po-
dem optar por negociar com a Vale a celebração de acordos extrajudiciais, individuais ou 
por grupo familiar, para estabelecer a indenização por danos materiais e morais por eles 
sofridos. Esse termo de compromisso estabelece a base para uma ampla variedade de 
pagamentos de indenização, os quais foram definidos com base superiores à jurispru-
dência dos Tribunais brasileiros, observando preceitos e normas da Organização das 

Nações Unidas (“ONU”). O saldo desta provisão era de R$ 930 em 31/12/2020 (R$ 2.992 
em 31/12/2019). Adicionalmente, em 2019, a Vale foi notificada da imposição de multas 
administrativas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (“IBAMA”), no montante de R$ 250. Em julho de 2020, a Vale firmou um acordo 
com o IBAMA, no qual R$ 150 serão aplicados em projetos ambientais em 7 parques no 
Estado de Minas Gerais, cobrindo uma área de aproximadamente 794 mil hectares, e 
R$ 100 serão destinados a programas relacionados a saneamento básico no Estado de 
Minas Gerais. c) Descaracterização das outras barragens localizadas no Brasil. Em 
decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho, a Vale tomou a decisão de 
acelerar seu plano de “descaracterizar” todas barragens de rejeitos construídas sob o 
método a montante (o mesmo método da Barragem I), certas estruturas denominadas 
“centro de linha” e diques de contenção localizados no Brasil. Portanto, a Vale possui 
uma provisão para cumprir essas obrigações no valor de R$ 11.897 em 31/12/2020 (R$ 
10.034 em 31/12/2019). Em 2020, como consequência da revisão periódica das estima-
tivas para descaracterização das estruturas de barragem, construídas pelo método de 
alteamento a montante, e já consideradas na provisão registrada, a Vale reconheceu R$ 
1.900 em complemento da provisão registrada, principalmente em função da evolução 
dos projetos de engenharia e de alterações nas contenções previstas. A Vale também 
identificou outras estruturas que atendem aos critérios para serem igualmente desca-
racterizadas, resultando em um complemento dessa provisão em R$ 1.275, reconheci-
da na sua demonstração do resultado do exercício findo em 31/12/2020. Conforme 
descrito em “Estimativas e julgamentos contábeis críticos”, alterações nos métodos e 
soluções de engenharia, o volume de rejeitos a ser removido, dentre outras premissas 
relevantes, podem resultar em mudança significativa do valor provisionado. (c.i) Paradas 
de operação. Algumas operações foram paralisadas devido a decisões judiciais ou aná-
lises técnicas realizadas pela Vale em suas estruturas de barragens a montante locali-
zadas no Brasil. A Vale vem registrando perdas, principalmente relacionadas aos custos 
fixos destas operações do segmento de Minerais Ferrosos e, em 31/12/2020, estas 
despesas totalizaram R$ 3.206 (R$ 3.888 em 31/12/2019). A Vale está trabalhando em 
medidas legais e técnicas para retomar todas as operações com capacidade total. (c.ii) 
Baixa de ativos. Como resultado do evento e em conjunto com a decisão de aceleração 
do plano de descaracterização das barragens a montante, a Vale reconheceu uma 
perda de R$ 904 como “Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulante” 
no exercício findo em 31/12/2019, referente à baixa dos ativos da mina Córrego do Feijão 
e relacionados às demais barragens a montante no Brasil. Em 2020, a Vale não reco-
nheceu baixas adicionais de ativos relacionadas ao evento de Brumadinho. d) Contin-
gências e outras questões legais. (d.i) Ações civis públicas movidas pelo Estado de 
Minas Gerais, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais por danos resultantes do rompimento da Barragem I. A Vale é parte de ações civis 
públicas movidas pelo Estado de Minas Gerais e instituições de justiça, reivindicando a 
reparação dos danos socioeconômicos e socioambientais resultantes do rompimento 
da barragem e buscando uma ampla gama de medidas liminares ordenando que a Vale 
tome ações específicas de remediação e reparação. Esses processos foram inicialmen-
te apresentados a vários juízos estaduais em Minas Gerais, mas foram consolidados na 
6ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Belo Horizonte e depois transferidos para a 
2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Belo Horizonte. Em função do Acordo Global, 
as demandas contidas nas ações civis públicas referentes aos danos socioambientais 
e socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem, foram substancialmente 
resolvidas (dos 207 pedidos nas ações, 204 foram extintos). As indenizações por danos 
individuais ficaram excetuadas do Acordo Global, tendo as partes ratificado o termo de 
compromisso da Defensoria Pública de Minas Gerais. Assim, a Vale espera dar continui-
dade à celebração de acordos individuais. (d.ii) Pedidos de multa ou perdimento de bens. 
Nos autos da Ação Civil Pública de Brumadinho, em agosto de 2020, o Ministério Públi-
co de Minas Gerais (“MPMG”) e demais instituições autoras tinham formulado pedidos 
de condenação da Vale em parte dos pleitos para o ressarcimento de supostas perdas 
econômicas do Estado de Minas Gerais e danos morais coletivos, já considerados nas 
Ações Civis Públicas propostas contra a Vale em janeiro de 2019. Naquele pedido, o 
MPMG também tinha requerido o imediato bloqueio de R$ 26,7 bilhões da Vale como 
garantia ao ressarcimento das supostas perdas econômicas apontadas, o qual foi inde-
ferido pelo juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Hori-
zonte em 6/10/2020. Esse pleito foi extinto com a celebração do Acordo Global. Em outra 
ação, em maio de 2020, o MPMG formulou pedido de aplicação de multa ou perdimento 
de bens, direitos e valores da Vale com fundamento no artigo 5º, inciso V da Lei 
12.846/2013, ou seja, segundo o entendimento do MPMG, a Vale teria, por intermédio 
de ações de seus empregados, dificultado atividades de fiscalização de órgãos públicos 
no complexo. O poder judiciário, até então, entendeu não haver necessidade de apre-
sentação de garantias pela Vale. Diante dos argumentos contidos na ação proposta, a 
Vale entende que a possibilidade de perda é remota. Em outubro de 2020, a Controla-
doria Geral da União (“CGU”) notificou a Vale sobre instauração de processo adminis-
trativo de responsabilização, com base nas mesmas alegações do MPMG. Por se tratar 
de procedimento discricionário da CGU, a Vale estima como possível uma perda na fase 
administrativa, mas reafirma seu prognóstico de perda remota na ação judicial anulatória 
a ser instaurada contra eventual decisão da CGU, caso necessário. (d.iii) Ação coletiva 
nos Estados Unidos da América. A Vale está se defendendo de uma potencial ação co-
letiva perante um Tribunal Federal de Nova York movida por detentores de valores mo-
biliários - American Depositary Receipts (“ADRs”) - de emissão da Vale. O Autor alega 
que a Vale teria feito declarações falsas e enganosas ou deixado de fazer divulgações 
relativas aos riscos de um rompimento da barragem I da mina do Córrego do Feijão e 
sobre a adequação de seus programas e procedimentos. Após decisão proferida pela 
Corte em maio de 2020, rejeitando, em parte, a defesa preliminar apresentada pela Vale, 
foi iniciada a fase de produção de provas (“Discovery”), prevista para encerrar em junho 
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Aos Liquidante e Acionistas Litela Participações S.A. – Em Liquidação. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da 
Litela Participações S.A. – Em Liquidação (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Litela Participações S.A. – Em Liquidação em 31 de dezembro de 2020, 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 e 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para 
opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. Dissolução da Companhia e início do seu processo de liqui-
dação. Chamamos a atenção para as Notas 1 e 2.1 às demonstrações financeiras, que se referem (i) à aprovação em Assembleia 
Geral Extraordinária da dissolução a Companhia e início de seu processo de liquidação; e (ii) a consideração de que o processo 
de liquidação e dissolução se dará subsequentemente a 31 de dezembro de 2021. As demonstrações financeiras foram, portanto, 
preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.
Principais Assuntos de Auditoria. Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação  de nossa opinião sobre essas 
demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto 
descrito na seção “Ênfase – Dissolução da Companhia e início do seu processo de liquidação”, determinamos que o 
assunto descrito abaixo é o principal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso relatório, mantendo-se substan-
cialmente consistente àquele do ano anterior.
Porque é um PAA . Investimentos e Ativo mantido para devolução aos acionistas – Vale S.A. (“Vale”) – (Nota explicativa 8 . O 
investimento na Vale representa parte substancial dos ativos da Companhia, registrado nas rubricas “Investimentos” e “Ativo mantido 
para devolução aos acionistas” e contabilizado por equivalência patrimonial. A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto, 
produtora global de minério de ferro e pelotas, dentre outros recursos minerais. Em 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da 
Barragem I da mina do Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. A Vale incorreu em gastos, bem como 
registrou provisões, relacionados (i) ao Acordo Judicial para Reparação Integral (Acordo Global); (ii) às indenizações individuais e outros 
compromissos para reparação dos atingidos e recuperação das áreas afetadas; e (iii) descaracterização de todas as suas barragens 
de rejeitos construídas pelo mesmo método da Barragem de Brumadinho (método de alteamento a montante). Devido à natureza 
das incertezas quanto à mensuração dos impactos contábeis inerentes a esse tipo de evento, os valores reconhecidos e divulgados 
deverão ser revistos e poderão vir a ser ajustados de forma significativa em períodos futuros, à medida que novos fatos e circunstâncias 
sejam conhecidos. Adicionalmente, as demonstrações financeiras da Vale apresentam outras estimativas contábeis significativas que 
requerem elevado nível de julgamento para mensuração e registro das transações e saldos contábeis. Essas estimativas contábeis 
envolvem as seguintes principais áreas: Avaliação do valor recuperável de ativos; e Provisão para contingências tributárias. Em 
função do exposto acima sobre o investimento na Vale, esses assuntos foram considerados como foco em nossa auditoria. Como o 
assunto foi conduzido em nossa auditoria. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, testes sobre a apuração da 
equivalência patrimonial sobre o investimento na Vale. Os procedimentos de auditoria envolveram, adicionalmente, a consideração 
dos trabalhos executados e conclusões dos auditores independentes da Vale quanto à razoabilidade das premissas e metodologia 
aplicadas pela administração. Também, efetuamos leitura das divulgações nas demonstrações financeiras da Companhia, à luz dos 
requisitos contábeis. Consideramos que as divulgações efetuadas são consistentes com as informações obtidas em nossos trabalhos.
Outros assuntos. Demonstração do Valor Adicionado. A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação 
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demons-
trações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as de-
monstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios de-
finidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor 
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 
Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor A administração da Companhia é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório do Liquidante. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório do 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Liquidante e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório do Liquidante e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório do Liquidante, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração da Companhia é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administra-
ção pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distor-
ção 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 pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte 
de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 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 financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria 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 controles 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 Companhia. Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Con-
cluímos 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 Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa-
tível com o objetivo de apresentação adequada. Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras da coligada para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria considerando essa investida e, consequentemente, pela opinião de auditoria 
da Companhia. 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os even-
tuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a 
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, 
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação 
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 25 de 
março de 2021. PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5. Patricio Marques Roche - Con-
tador CRC 1RJ081115/O-4

Declaração do Liquidante sobre as Demonstrações Financeiras 31/12/2020

Declaração do Liquidante sobre o Relatório dos Auditores Independentes 31/12/2020

O Liquidante da Litela, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram com 
as demonstrações financeiras da Litela relativas ao exercício findo em 31/12/2020. Atenciosamente, Eximia Capital Partners Ltda - Liquidante Nomeado da Companhia

O Liquidante da Litela, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram com 
as opiniões expressas no relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, relativamente às demonstrações financeiras da Litela referentes ao exercício 
findo em 31/12/2020. Atenciosamente, Eximia Capital Partners Ltda - Liquidante Nomeado da Companhia

de 2021. Com base na avaliação dos consultores jurídicos da Vale e dado o estágio 
muito preliminar, a expectativa de perda deste processo é classificada como possível. 
No entanto, considerando a fase inicial da potencial ação coletiva, não é possível neste 
momento, estimar com confiabilidade o montante de uma eventual perda. O Autor não 
especificou valores dos prejuízos alegados nessa demanda. (d.iv) Arbitragens propos-
tas por minoritários e associação de classe. No Brasil, a Vale está se defendendo em (i) 
uma arbitragem movida por 166 acionistas minoritários, (ii) uma arbitragem movida por 
uma associação de classe que pretende representar todos os acionistas minoritários da 
Vale, e (iii) uma arbitragem movida por fundos estrangeiros. Nas três arbitragens, os 
Requerentes alegam que a Vale estava ciente dos riscos relacionados à segurança da 
barragem e falhou no dever de divulgar tais riscos aos acionistas, o que lhe seria exigido 
pelas leis brasileiras aplicáveis e pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários. Com 
base nesse argumento, eles pleiteiam compensação pelos danos decorrentes da des-
valorização das ações detidas pelos Requerentes. Com base na avaliação dos consul-
tores jurídicos da Vale a expectativa de perda é classificada como possível para os três 
procedimentos e, considerando a fase inicial, não é possível neste momento, estimar 
com confiabilidade o montante de uma eventual perda. No procedimento movido por 
fundos estrangeiros, os requerentes estimaram em seu pedido que o valor das perdas 
alegadas seria de aproximadamente R$ 1.800. A Vale contesta os procedimentos em 
curso e entende que, para esse caso e na atual fase do procedimento, é remota a pro-
babilidade de perda no valor alegado pelos fundos estrangeiros. (d.v) Cooperação com 
CVM e Securities and Exchange Commission (“SEC”). A Vale recebeu pedidos da CVM 
e da SEC para fornecer documentos e outras informações sobre o rompimento da 
Barragem I, de modo a subsidiar as investigações por essas agências e a Vale está co-
operando com ambas as agências. As investigações em curso se referem à divulgação 
de informações importantes aos acionistas, investidores e ao mercado em geral, espe-
cialmente sobre a gestão e condições das barragens da Vale. Tais investigações podem 
resultar na aplicação de multas e penalidades administrativas, seja por meio de acordos 
com as agências ou por ações judiciais. e) Seguros e garantias financeiras. (e.i) Seguros. 
A Vale está negociando com as seguradoras o pagamento de indenizações com base 
nas suas apólices de seguro de risco operacional e responsabilidade civil. No entanto, 
essas negociações ainda estão em um estágio preliminar; portanto, qualquer pagamen-
to de indenizações dependerá da definição de cobertura dos seguros, com base nessas 
apólices e na avaliação do montante da perda.  Em função das incertezas relacionadas 
ao tema, nenhuma indenização para a Vale foi reconhecida nas suas demonstrações 
financeiras. (e.ii) Garantias financeiras. Para o evento de Brumadinho, a Vale dispõe de 
garantias financeiras no montante de R$ 5.843 em 31/12/2020 (R$ 5.626 em 31/12/2019). 
Os custos relacionados a estas garantias financeiras foram de R$ 38 e R$ 36 e estão 
registradas como despesa financeira na demonstração do resultado da Vale no exercí-
cio findo em 31/12/2020 e 2019, respectivamente. Com a celebração do Acordo Global, 
essas garantias serão liberadas. Estimativas e julgamentos contábeis críticos. As 

provisões para reparação social, econômica e ambiental podem ser afetadas por fatores 
que incluem, mas não estão limitados a: (i) alterações nas leis e regulamentos, (ii) varia-
ção dos preços correntes estimados de custos diretos e indiretos relacionados a insumos 
e serviços, (iii) alterações do fluxo previsto de pagamentos dos custos estimados, (iv) 
mudanças em tecnologias consideradas na mensuração atual, (v) quantidade de pes-
soas com direito aos pagamentos de indenização, (vi) resolução de questões legais 
potenciais e existentes, (vii) premissas demográficas, (viii) premissas atuariais e (ix) 
atualizações na taxa de desconto. As principais estimativas e premissas críticas aplica-
das na mensuração dos custos e para o reconhecimento da provisão para descaracte-
rização de barragens consideram, dentre outros: (i) o volume de rejeitos a ser removido, 
baseado nas informações disponíveis e na interpretação das leis e regulamentos em 
vigor; (ii) a disponibilidade de locais para o depósito dos rejeitos; (iii) os métodos e solu-
ções de engenharia; e (iv) atualização na taxa de desconto. Desta forma, os valores 
efetivamente incorridos pela Vale poderão diferir dos valores atualmente provisionados, 
em razão da confirmação das premissas utilizadas e que dependem de diversos fatores, 
alguns dos quais não estão sob o controle da Vale. Essas mudanças podem resultar em 
um impacto material no valor da provisão em períodos futuros. A cada data de apresen-
tação de suas demonstrações financeiras, a Vale reavaliará as principais premissas 
utilizadas na preparação dos fluxos de caixa projetados e ajustará a provisão, quando 
necessário. 17. Pandemia Coronavírus (COVID-19). Por tratar-se de uma holding, a 
Companhia avalia que os riscos econômicos a que estaria exposta são os mesmos re-
lativos à sua controlada em conjunto Vale e, desta forma, seriam refletidos no resultado 
de equivalência patrimonial da Companhia. Diante disso, julgamos relevante destacar 
os impactos divulgados ao mercado pela Vale, por meio de suas demonstrações finan-
ceiras de 2020, conforme segue, apresentados em milhões de Reais: Impactos da 
pandemia. Uma parte significativa da receita da Vale é originada das vendas feitas para 
clientes na Ásia e na Europa, regiões que tiveram suas atividades econômicas afetadas 
em decorrência da pandemia. A Vale também conta com uma extensa cadeia de logís-
tica e suprimentos, incluindo vários portos, centros de distribuição e fornecedores que 
têm operações nas regiões afetadas. A Vale tomou várias medidas para monitorar e 
prevenir os efeitos da COVID-19, incluindo medidas de saúde e segurança para os seus 
empregados (como distanciamento social e trabalho remoto) e ações para garantir o 
fornecimento de materiais essenciais para o processo de produção da Vale. A Vale cola-

borou com R$ 592 através de programas de ajuda humanitária nas comunidades onde 
a Vale opera, com foco especial nas comunidades brasileiras que foram mais afetadas 
pela pandemia. Esses recursos estão sendo utilizados, por exemplo, para a compra de 
materiais e equipamentos médicos. Este montante foi reconhecido na sua demonstra-
ção do resultado do exercício findo em 31/12/2020 como “Outras despesas operacio-
nais”. Apesar de alterações incomuns significativas ocorridas no valor dos ativos finan-
ceiros em muitos mercados desde o início da pandemia, os efeitos da pandemia não 
causaram impactos significativos nas suas operações e nem no valor justo dos ativos e 
passivos da Vale até o momento. Contudo, caso a pandemia se prolongue ou aumente 
a intensidade nas regiões onde a Vale opera, as condições financeiras da Vale ou os 
resultados das operações ainda podem ser negativamente impactados no futuro. Liqui-
dez – Como medida de precaução para aumentar a posição de caixa e preservar a fle-
xibilidade financeira da Vale devido às incertezas nos mercados globais em razão da 
pandemia, a Vale descontinuou temporariamente o programa de hedge de níquel, por 
meio da venda dos contratos de opção pelo valor total de R$ 1.123. Imposto de renda 
diferido – Em 31/03/2020, o governo da Indonésia emitiu um regulamento (“PER-
PPU-1”) para administrar o impacto econômico da pandemia global de COVID-19, que 
afeta as políticas tributárias da Indonésia. A alíquota do imposto de renda foi reduzida de 
25% para 22% nos exercícios fiscais de 2020 e 2021 e posteriormente será reduzida 
para 20%, a partir do exercício fiscal de 2022. Portanto, a Vale mensurou o imposto de 
renda diferido da PT Vale Indonesia Tbk (“PTVI”), considerando a promulgação efetiva 
da nova alíquota de imposto de renda reconhecendo um ganho de imposto de renda de 
R$393 no exercício findo em 31/12/2020. 19. Eventos subsequentes. Deliberação de 
proventos Vale. Em Reunião do Conselho de Administração da Vale realizada em 
25/02/2021, foi aprovada a deliberação de proventos no montante de R$ 21.865.666, 
correspondente ao valor total bruto de R$ 4,262386983 por ação ordinária, cabendo a 
Litela os montantes de R$ 12.481 a título de juros sobre capital próprio e R$ 51.165 a tí-
tulo de dividendos, dos quais R$ 18.460 já foram reconhecidos contabilmente como di-
videndos mínimos obrigatórios a receber nessas demonstrações financeiras. Os pro-
ventos foram pagos em 15/03/2021. 

Eximia Capital Partners Ltda - Liquidante Nomeado da Companhia
Flávio Freitas Thomaz Pereira - Contador CRC RJ 081603/O

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÔES DO RESULTADO 
(Em milhares de reais, exceto lucro por lote de mil cotas)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Decisão sobre a criação da MODAL DTVM (home broker modalmais) e posteriormente 
integração com o Banco Digital modalmais
O controlador da Modal DTVM, Banco Modal S.A. ("Modal"), persegue incansavel-
mente melhorias para permanecer oferecendo soluções criativas e adequadas a cada 
momento e desafios apresentados pelo mercado, sempre com foco no atendimento 
personalizado aos clientes. Nesse contexto, o Modal se distingue no setor bancário 
brasileiro pela reconhecida capacidade de elaborar, com criatividade, as melhores 
soluções para cada cliente sem, no entanto, abrir mão da segurança e confiabilidade 
que o coloca entre as melhores e mais completas instituições do mercado brasileiro. 
Aproveitando toda nossa expertise, capacidade instalada e estrutura de back-office 
que o modalmais já dispunha, aliadas à eficácia de geração de negócios em todas as 
frentes, tomamos a decisão de criar a nossa própria distribuidora para usufruir de 
todo esse potencial, sempre priorizando a entrega de soluções genuínas aos clientes. 
O banco digital modalmais é uma iniciativa que busca trilhar o caminho da excelência 
e da inovação, a fim de criar e oferecer caminhos disruptivos para cada momento do 
mercado, tendo como principal objetivo o desenvolvimento de soluções para nossos 
clientes. Olhando por esse prisma, o modalmais ganha destaque no setor bancário 
brasileiro ao mesclar resultados eficientes e dinâmicos com alto nível de segurança 
e confiabilidade, colocando-se entre as melhores e mais completas instituições do 
território nacional. Para 2021, a Modal DTVM continuará investindo em tecnologia de 
ponta, atendimento de excelência e preço justo a seus clientes. A expectativa é fechar 
o ano com 2.500.000 clientes e uma ampla oferta de produtos do próprio modalmais, 
bem como de terceiros devidamente selecionados por especialistas com grande 
expertise no mercado.
Plano de negócio da Modal DTVM
O plano de negócio levava em conta o ganho de sinergia que teríamos com toda es-
trutura que o Modal já dispunha, e representaria um importante canal de distribuição 
de produtos, do banco e de terceiros, para o mercado. Nesse sentido, criamos um 
portal de negócios totalmente interativo (www.modalmais.com.br) que possibilita aos 
investidores diversas possibilidades tanto de produtos do Modal como de terceiros. 
No entanto, durante o período de desenvolvimento, concluímos que tínhamos outras 
ótimas oportunidades de negócio e expandimos a ideia de uma corretora institucional 
para um portal de negócios para o varejo e também para investidores profissionais, 
conseguindo os selos de ExecutionBroker em julho de 2016 e RetailBroker em fevereiro 
de 2017, além de AgroBroker e NonresidentInvestor Broker conquistados na sequên-
cia. Estamos em plena operação e continuamos investindo em pessoal especializado, 
infraestrutura e tecnologia de ponta, para oferecer um serviço cada vez mais completo 
e com mais opções de investimentos para nossos clientes, como a abertura da mesa 
de commodities, mesa de aluguel de ações e novas plataformas de investimentos.
Canal de investimentos para o varejo - modalmais
Nossos clientes utilizam o modalmais para realizar seus investimentos em Bolsa (Seg-
mento B3), fundos de investimentos e renda fixa, (CDB, LCI, LCA, Tesouro e Debêntures 
Incentivadas), investindo mais de R$ 12 bilhões no total. O forte crescimento se deve a 
uma oferta de produtos de renda fixa com ótimas rentabilidades sem cobrança de taxas 
de custódia ou tarifas mensais, Tesouro Direto com taxa zero, corretagem de Bolsa a 
um preço justo e custos de plataformas de negociação com descontos progressivos, 
iniciativas que reforçam nossa missão de democratizar os investimentos. Além do 
portal modalmais, o banco digital oferece uma Mesa de Operações com atendimento 
personalizado e qualificado para investimentos nos mercados B3, que conta com: 

• Atendimento personalizado e exclusivo; • Ampla oferta de produtos de investimentos 
para todos os perfis; • Robô de negociação para automatizar suas ordens com preci-
são; • Operações estruturadas de long&short, travas, etc; • Especialistas dedicados a 
encontrar as melhores oportunidades de investimentos e muito mais.
Educação financeira
Possuímos parceria com diversos influenciadores com forte presença nas redes sociais 
e disponibilizamos conteúdos e cursos com temas que abrangem investimentos iniciais 
e temas mais complexos que nossos clientes recebem com exclusividade diariamente, 
conforme exemplos a seguir: • Boletins em podcast, vídeo e texto providos por uma 
equipe de especialistas; • Análise de investimentos realizada por uma das principais 
consultorias de análise de empresas do país; • Palestras e treinamentos de plataformas, 
produtos e serviços oferecidos pelo modalmais.
Inovação e Tradição
No dia 22/06/2020, os acionistas da modalmais e o Credit Suisse assinaram um acor-
do estratégico de longo prazo, que prevê que o Credit Suisse poderá adquirir ações 
preferenciais equivalentes a até 35% da participação do capital total do modalmais. 
O modalmais continuará a ser controlado pelo seu fundador e por seus principais 
executivos, sem nenhuma alteração na governança e gestão do dia a dia, que continua 
sendo 100% modalmais. Os dois bancos têm operações complementares e estamos 
trabalhando em conjunto para explorar as sinergias entres produtos e serviços de 
investimentos: 1) Distribuição, para a base de 1 milhão de clientes do modalmais, 
dos produtos do Credit Suisse, tais como notas estruturadas, fundos de investimento, 
operações de crédito, ofertas de ações, dentre outros. 2) O acesso, pelo Credit Suisse, 
à tecnologia de ponta da plataforma digital modalmais e a todas as funcionalidades 
e possiblidades de investimentos que um banco digital completo como o modalmais 
pode oferecer para atender ainda melhor a seus clientes.
Destaques do Período
Receita de Prestação de Serviços: Nossa receita de prestação de serviços cresceu 4%, 
em comparação a Dez/19.

Volume sob custódia:  O modalmais projeta fechar 2021 com R$ 2,5 milhões de clien-
tes entre renda fixa e renda variável.  Os ativos sob custódia atingiram um patamar 
histórico no encerramento do exercício com mais de R$ 12 bilhões (R$ 6,5 bilhões em 
31/12/2019), um crescimento de quase 48% (projetamos alcançar R$ 40 bilhões até 
o final de 2021).

Certificações
A Modal DTVM, dentro do Programa de Qualificação Operacional (PQO), obteve o selo 
Execution Broker, que identifica o Participante de Negociação Pleno e o Participante 
de Negociação que possuem estrutura organizacional e tecnológica especializada na 
prestação de serviços de execução de negócios para os investidores institucionais nos 
ambientes de negociação da BM&FBOVESPA. Além desse importante selo, também 
obtivemos outros três selos que nos qualificam como uma das principais corretoras 
para clientes institucionais do mercado. A certificação atesta a qualidade dos serviços 
prestados a pessoas físicas e jurídicas não financeiras.

Governança
Os processos de controle de risco seguem seu compromisso com a excelência no atendi-
mento a seus clientes e estão em linha com as melhores práticas de mercado. A começar 
pela independência da área de Risco, que se reporta diretamente à Diretoria Executiva. 
Para garantir a máxima segurança de risco de mercado, risco de crédito, risco operacional 
e risco de liquidez, todas as operações são monitoradas conforme os limites determinados 
pelo Comitê de Gestão de Riscos. Esse processo é ainda reforçado por auditorias internas 
regulares. O arcabouço de segurança é complementado pelo Compliance e Risco Opera-
cional, cuja função é garantir a conformidade de todas as práticas às normas e exigências 
regulatórias das autoridades brasileiras e o alinhamento ao Acordo de Basileia, além de 
aderências às melhores políticas de governança corporativa. Com processos estruturados 
e rigor na aplicação de suas políticas, o Modal procura garantir total confiabilidade a seus 
clientes. A visão de qualidade do Modal se dissemina por todas as áreas do Grupo. A cada 
ano novos investimentos em tecnologia e programas de treinamento buscam esse objetivo.
Agradecimentos
Agradecemos aos clientes e parceiros o apoio, respeito e confiança e, aos nossos asso-
ciados, pela determinação e comprometimento aos Valores do Grupo Modal, que têm 
sido fundamentais para a obtenção de resultados diferenciados. 

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021
A Diretoria

Ativo Notas 2020 2019
Ativo circulante 189.401 287.153
Caixa e equivalentes de caixa 4 39.250 169.585
  Disponibilidades 1.550 1.585
  Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 37.700 168.000
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
  financeiros derivativos 5 7 355
  Carteira própria – 348
  Instrumentos financeiros derivativos 7 7
Outros créditos 147.341 114.809
    Negociação e intermediação de valores 9 124.248 99.166
    Diversos 10 23.093 15.643
  Outros valores e bens 8 2.803 2.404
  Despesa antecipada 2.803 2.404
Ativo não circulante 99.093 56.040
  Realizável a longo prazo 35.329 22.344
  Títulos e valores mobiliários e instrumentos
    financeiros derivativos 5 32.617 17.832
    Carteira própria 7.082 1.142
    Vinculados a Prestação de Garantias 25.535 16.690
  Outros créditos 10 2.119 4.454
    Diversos 2.119 4.454
  Outros valores e bens 8 593 58
    Despesa antecipada 593 58
Permanente 11 63.764 33.696
  Imobilizado 6.625 7.024
  Investimento 11.108 2.356
  Intangível 46.031 24.316
Total do ativo 288.494 343.193

Passivo e patrimônio líquido Notas 2020 2019
Passivo circulante 185.280 287.925
  Outras obrigações 184.829 287.925
    Cobrança e arrecadação de tributos 6 9
    Sociais e estatutárias 10.852 6.269
    Fiscais e previdenciárias 12 10.908 10.984
    Negociação e intermediação de valores 9 143.151 259.296
    Diversos 13 19.912 11.367

Resultado a apropriar 451 –

Passivo não circulante 2.293 567
Exigível ao longo prazo 2.293 567
  Outras obrigações 13 2.293 567
    Diversos 2.293 567

Patrimônio líquido 14 100.921 54.701
  Capital social 66.504 41.504
  Ajuste ao valor de mercado – TVM e derivativos (19) –
  Reservas de lucros 34.436 13.197

Total do passivo e patrimônio líquido  288.494 343.193

2º se-
mestre 

de 

Exercícios 
findos em 

31 de dezembro
Notas 2020 2020 2019

Receitas da intermediação financeira
  Operações de crédito - conta margem – – 796
  Resultado de operações com títulos e valores
    mobiliários 8.360 16.820 16.137
  Resultado com instrumentos financeiros derivativos 2 17 7
Resultado bruto da intermediação financeira 8.362 16.837 16.940
Outras receitas (despesas) operacionais
  Receitas de prestação de serviços 15 89.451 175.902 148.100
  Despesas de pessoal 16 (31.502) (53.491) (30.450)
  Outras despesas administrativas 17 (48.240) (93.017) (83.139)
  Despesas tributárias 19 (7.247) (14.090) (11.579)
  Resultado de participação em controladas 11 (b) 4.746 8.805 2.346
  Provisão para clientes devedores (153) (3.169) (2.320)
  Provisão para pagamento baseado em ações (1.040) (1.726) (349)
  Provisão para contingências (110) (560) (117)
  Outras despesas operacionais 21 (2.269) (3.859) (4.561)
  Outras receitas operacionais 22 4.966 8.265 461

8.602 23.060 18.392
Resultado operacional 16.964 39.897 35.332
Resultado antes da tributação sobre  o lucro e 
participações 16.964 39.897 35.332
Imposto de renda e contribuição social
  Provisão para imposto de renda corrente 18 165 (3.114) (4.466)
  Provisão para contribuição social corrente 18 (7) (1.983) (2.808)
  Ativo fiscal diferido 18 18 (2.360) (2.236)

176 (7.457) (9.510)
Participação nos lucros ou resultado (11.201) (11.201) (6.381)
Lucro líquido do exercício/ semestre 5.939 21.239 19.441
Lucro líquido por lote de mil quotas - R$ 89,29 319,34 468,42

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Reservas de Lucros
Capital 

Social Legal
Lucros a 

distribuir
Reserva 

Estatutária
Ajuste ao valor de 

Mercado e TVM
Lucros/Prejuízos 

acumulados Total
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Saldos em 1º de janeiro de 2019 41.504 – – – – (3.914) 37.590
  Lucro líquido do exercício  – – – – – 19.441 19.441
  Constituição de reservas – 972 12.225 – – (13.197) –
  Juros Sobre Capital Próprio – – – – – (2.330) (2.330)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 41.504 972 12.225 – – – 54.701
Mutações no exercício de 2019 – 972 12.225 – – 3.914 17.111
Semestre findo em 31 de dezembro de 2020
Saldos em 1º de julho de 2020 66.504 1.737 26.760 – – – 95.001
  Lucro líquido do semestre – – – – – 5.939 5.939
  Constituição de reservas – 297 – 5.642 – (5.939) –
  Ajuste ao valor de  mercado - TVM – – – – (19) – (19)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 66.504 2.034 26.760 5.642 (19) – 100.921
Mutações do semestre findo em 31 de dezembro de 2020 – 297 – 5.642 (19) – 5.920
 Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
 Saldos em 1º de janeiro de 2020 41.504 972 12.225 – – – 54.701
  Aumento de Capital (Nota 14) 25.000 – – – – – 25.000
  Lucro líquido do exercício – – – – – 21.239 21.239
  Constituição de reservas – 1.062 14.535 5.642 – (21.239) –
  Ajuste ao valor de mercado - TVM – – – – (19) – (19)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 66.504 2.034 26.760 5.642 (19) – 100.921
 Mutações do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 25.000 1.062 14.535 5.642 (19) – 46.220

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
(Em milhares de reais, exceto lucro por lote de mil cotas)

2º semes- 
tre de

Exercícios findos 
em 31 de dezembro

2020 2020 2019
Lucro líquido/(prejuízo) líquido do exercício 5.939 21.239 19.441
Outros resultados abrangentes que serão
  reclassificados para o resultado (19) (19) –
Total do resultado abrangente 5.920 21.220 19.441

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

2º semes-
tre de

Exercícios findos em 
31 de dezembro

2020 2020 2019
Atividades operacionais
  Lucro líquido do exercício/semestre 5.939 21.239 19.441
Ajustes ao lucro líquido 12.016 17.130 10.558
  Imposto de renda e contribuição social diferidos (18) 2.360 2.236
  Depreciações e amortizações 4.276 6.919 1.508
  Participação nos lucros 11.201 11.201 6.381
  Resultado de Participações em Controladas (4.746) (8.805) (2.346)
  Provisão para contingência 110 560 117
  Provisão para clientes devedores 153 3.169 2.320
  Provisão Phantom stock option 1.040 1.726 349
  Ajuste ao valor de mercado – – (7)
Lucro líquido ajustado 17.955 38.369 29.999
Variação de ativos e passivos –
  atividades operacionais
  Redução em Operações de Crédito – – 2.032
  (Aumento) / Redução em Outros créditos 24.900 (31.968) 3.183
  (Aumento) / Redução em Outros valores e bens 1.062 (932) (125)
  Aumento / (Redução) em Outras obrigações (33.999) (118.028) 2.850
  Resultado a apropriar 451 451 –
  Imposto de renda e contribuição social pagos (5.011) (590) (5.975)
Caixa aplicados nas atividades operacionais  5.358 (112.699) 31.964
Atividades de investimentos
Aumento em Títulos e Valores Mobiliários (278) (14.456) (5.259)
(Aquisição) / Alienação de Investimentos – 54 (10)
Aquisição de imobilizado de uso (22) (1.362) (5.954)
Aquisição de diferido/ intangível (12.731) (26.873) (18.790)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (13.031) (42.637) (30.013)
Atividades de financiamento
Integralização de capital – 25.000 –
Juros sobre o Capital próprio pagos – – (2.330)
Caixa líquido gerado (aplicados) pelas atividades
  de financiamento – 25.000 (2.330)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (7.673) (130.335) (379)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
  e semestre 46.923 169.585 169.964
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
  e semestre 39.250 39.250 169.585
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (7.673) (130.335) (379)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional: A Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
(“Modal DTVM”), tem por objeto social, entre outras atividades, comprar e vender títulos 
e valores mobiliários, por conta própria ou de terceiros, instituir, organizar e administrar 
fundos e clubes de investimentos e exercer outras atividades expressamente autorizadas 
pelo Banco Central do Brasil - BACEN e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
A sede social da Modal DTVM é na Praia de Botafogo, 501 - Torre Pão de Açúcar (6º 
andar) - Botafogo - Rio de Janeiro RJ. A Modal DTVM, controlada do Banco Modal S.A. 
(“controlador”), representa um importante canal de distribuição e de “cross-selling” para 
os produtos e serviços oferecidos pelo controlador, além de produtos de outros bancos 
(fundos, CDB, LCI, LCA, etc.), devidamente aprovados no processo de due dilligence 
interno, através de sua atuação junto a clientes institucionais e por meio de seu portal 
de investimentos “Modalmais” (modalmais.com.br). 2. Apresentação e elaboração das 
demonstrações financeiras: 2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), associadas 
às demais normas emitidas pelo BACEN. Na elaboração das demonstrações financeiras 
foram utilizadas estimativas e premissas na determinação dos montantes de certos ativos, 
passivos, receitas e despesas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil. 
Essas estimativas e premissas foram consideradas na mensuração de provisões para 
perdas e outros créditos, provisão para contingências, realização do crédito tributário, 
sempre que aplicável, impostos diferidos, na determinação do valor de mercado de ins-
trumentos financeiros e na seleção do prazo de vida útil de certos ativos. Os resultados 
efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas adotadas. As demonstrações 
financeiras da Modal DTVM foram concluídas e aprovadas pela Administração em 
22/03/2021. 2.2. Alterações nas normas contábeis brasileiras: Em decorrência do pro-
cesso de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas 
e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
as quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo 
BACEN. Os pronunciamentos já aprovados pelo BACEN são: • Res. 3.566/08 - redução 
do valor recuperável de ativos (CPC 01); • Res. 3.604/08 - demonstração do Fluxo de 
Caixa (CPC 03 (R2)); • Res. 3.750/09 - divulgação sobre partes relacionadas (CPC 05 (R1)); 
• Res. 3.823/09 - provisões, passivos contingentes e ativos contingentes (CPC 25); • Res. 
3.973/11 - eventos subsequentes (CPC 24); • Res. 3.989/11 - pagamento baseados em 
ações (CPC 10 (R1)); • Res. 4.007/11 - políticas contábeis, mudança de estimativa e reti-
ficação de erro (CPC 23); • Res. 4.877/20 - registro contábil e evidenciação de benefícios 
a empregados (CPC 33 (R1)); • Res. 4.524/16 efeitos das mudanças nas taxas de câmbio 
e conversão de demonstrações contábeis (CPC 02 (R2)); • Res. 4.534/16 Ativo Intangível 
(CPC 04 (R1)); • Res. 4.535/16 Ativo Imobilizado (CPC 27); • Res. 4.748/19 Mensuração 
do Valor Justo (CPC 46); • Res. 3.959/19 Resultado por Ação (CPC 41). Atualmente não 
é possível estimar quando o BACEN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis 
do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos mesmos será de forma prospectiva ou 
retrospectiva para a elaboração das demonstrações financeiras. 2.3. Mudanças na 
apresentação das Demonstrações Financeiras: Com base na Resolução BCB nº 2/2020, 
a Modal DTVM realizou mudanças na apresentação das demonstrações financeiras do 
exercício findo em 31/12/2020 atendendo aos requerimentos da respectiva circular, onde 
destacamos as principais mudanças: Demonstrações financeiras: • Inclusão da Demons-
tração do Resultado Abrangente no conjunto das demonstrações financeiras, segregada 
em itens que poderão ser reclassificados para o resultado e itens que não poderão ser 
reclassificados para o resultado; Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 
do Exercício: • Requerimento da divulgação do saldo de “disponibilidades” no balanço 
patrimonial; • Inclusão do grupo “ativo não circulante”, que contempla os saldos do ativo 
realizável ao longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível; • Inclusão do grupo 
“passivo não circulante”, que contempla os saldos do passivo exigível ao longo prazo; 
• Reclassificação dos saldos de créditos tributários para o ativo não circulante; • Abertura 
das contas de provisão na Demonstração do Resultado do Exercício; Notas Explicativas: 
• Divulgação de receitas e despesas recorrentes e não recorrentes de forma segregada; 
Apresentação dos saldos comparativos: Para melhor apresentação e comparabilidade 
nestas demonstrações financeiras, os saldos comparativos refletem essas mudanças na 
apresentação das demonstrações financeiras. Os impactos das reclassificações estão 

demonstrados conforme abaixo:
Balanço Patrimonial

Ativo

Anteriormente 
apresentado 

em 31/12/2019
Reclassifi-

cação

Saldos reclas-
sificados em 
31/12/2019

Circulante 302.649 15.496 287.153
Vinculados a prestação de garantias 12.546 12.546 –
Crédito Tributário 18.592 2.949 15.643
Realizável a Longo Prazo 6.848 (15.496) 22.344

Vinculados a prestação de garantias 4.143 (12.546) 16.689
Crédito Tributário 1.506 (2.949) 4.455
Total do Ativo 343.193 – 343.193
Demonstração do Resultado do Exercício

Anteriormente 
apresentado 

em 31/12/2019
Reclassifi-

cação

Saldos reclas-
sificados em 
31/12/2019

Resultado bruto da intermediação
  financeira 16.940 – 16.940
Outras receitas (despesas)
  operacionais 18.392 – 18.392
Receitas de prestação de serviços 148.100 – 148.100
Despesas de pessoal (30.450) – (30.450)
Outras despesas administrativas (83.139) – (83.139)
Despesas tributárias (11.579) – (11.579)
Resultado de participação em controladas 2.346 – 2.346
Provisão para clientes devedores – 2.320 (2.320)
Provisão para pagamento baseado
  em ações - Phantom – 349 (349)
Provisão para contingências – 117 (117)
Outras despesas operacionais (7.347) (2.786) (4.561)
Outras receitas operacionais 461 – 461
Resultado operacional 35.332 – 35.332
3. Principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas para conta-
bilização das operações e elaboração das demonstrações financeiras são: a) Apuração 
de resultado: As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência. 
b) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão 
sendo apresentadas em reais, moeda funcional e de apresentação da Modal DTVM. 
c) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por 
disponibilidades em moeda nacional e aplicações interfinanceiras de liquidez, com prazo 
inferior a 90 dias, que são utilizados pela Modal DTVM para gerenciamento de seus com-
promissos de curto prazo, conforme prevê a Resolução BACEN nº 3.604/08 e apresentam 
risco insignificante de mudança de valor justo. d) Títulos e valores mobiliários: Os títulos 
e valores mobiliários são classificados nos termos da Circular BACEN nº 3.068/01, em três 
categorias apresentadas abaixo: (i) Títulos para negociação - aqueles adquiridos com o 
propósito de serem ativa e frequentemente negociados, os quais são avaliados ao valor 
de mercado, em contrapartida ao resultado. (ii) Títulos disponíveis para venda - aqueles 
que não se enquadram nas categorias (i) e (iii), os quais são registrados pelo custo de 
aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida do resultado e ava-
liados pelo valor de mercado, em contrapartida a uma conta específica do patrimônio 
líquido; tais títulos são utilizados em sua maioria na gestão do caixa da DTVM. Os ganhos 
e perdas dos títulos disponíveis para venda, quando realizados, serão reconhecidos na 
demonstração do resultado, em contrapartida da conta específica do patrimônio líquido. 
(iii) Títulos mantidos até o vencimento - aqueles adquiridos com a intenção de serem 
mantidos em carteira até o vencimento, os quais são avaliados pela sua taxa intrínseca, 
em contrapartida ao resultado e avaliados quanto a eventual evidência de perda per-
manente a qual, se constatada, é registrada no exercício de sua ocorrência. Os títulos e 
valores mobiliários classificados como “para negociação” estão apresentados no ativo 
circulante, independente dos vencimentos. Nos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 

não houve reclassificação de títulos entre as categorias, conforme previsto na Circular 
3.068/01. e) Aplicações interfinanceiras de liquidez, depósitos interfinanceiros e a 
prazo: As operações prefixadas são registradas pelo valor futuro, retificado pela conta 
de rendas/despesas a apropriar, e as operações pós-fixadas pelo valor atualizado, am-
bas em base “prorata” dia até a data das demonstrações financeiras. f) Instrumentos 
financeiros derivativos: As operações com instrumentos financeiros derivativos são 
contabilizadas da seguinte forma: (i) Opções - os valores nominais dos contratos de op-
ções de compra de ações e ativos financeiros e mercadorias, lançados e a exercer, estão 
registrados em contas de compensação. Os valores dos prêmios, recebidos e/ou pagos 
quando da contratação das operações, são registrados em contas patrimoniais, ajustados 
às suas cotações de mercado e permanecem até o efetivo exercício da opção, se for o 
caso, quando é baixado como redução ou aumento do custo do bem ou direito, pelo 
exercício, ou como receita ou despesa, no caso de não exercício da opção. (ii) Mercado 
futuro - os contratos de operações realizados no mercado futuro de ativos financeiros e 
mercadorias estão registrados em contas de compensação. Os ajustes desses contratos 
são apurados diariamente por tipo e respectivo vencimento e reconhecidos no resultado 
mensalmente. (iii) “Swap” - os contratos correspondentes às posições de “swap” estão 
registrados em contas de compensação pelo valor de referência. Os diferenciais a pagar 
e a receber estão registrados em contas patrimoniais em contrapartida do resultado e 
ajustados mensalmente ao seu valor de mercado. (iv) Mercado a termo - os contratos 
de operações realizados no mercado a termo de ativos financeiros e mercadorias estão 
registrados em contas de compensação. Os ajustes desses contratos são apurados diaria-
mente e reconhecidos no resultado, em contrapartida de contas patrimoniais e ajustados 
mensalmente ao seu valor de mercado. Os instrumentos financeiros derivativos são 
avaliados ao valor de mercado e a valorização e/ou desvalorização, de acordo com suas 
respectivas classificações, são contabilizadas de acordo com a Circular 3.082/02, como 
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descrito a seguir: (i) Não destinados a “hedge” - registradas no resultado. (ii) “Hedge” 
de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros objetos de “hedge”, inclusive 
os ativos classificados na categoria disponível para venda e seus efeitos fiscais, e os 
respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo 
valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou desvalorizações reconhe-
cidas no resultado do período; e (iii) “Hedge” de fluxo de caixa - os ativos e passivos 
financeiros objetos de “hedge” e os respectivos instrumentos financeiros derivativos 
relacionados são contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes valo-
rizações ou desvalorizações, deduzidas dos efeitos tributários, reconhecidas em conta 
destacada do patrimônio líquido sob o título de “Ajuste de Avaliação Patrimonial”. A 
parcela não efetiva do “hedge” é reconhecida diretamente no resultado do período. 
Os instrumentos financeiros derivativos efetuados por solicitação de clientes ou por 
conta própria, caracterizados como “hedge”, mas que não atendam aos critérios de 
“hedge” contábil estabelecidos pelas normas do BACEN, principalmente derivativos 
utilizados para administrar a exposição global de risco, são contabilizados pelo valor 
de mercado, com as valorizações ou desvalorizações reconhecidas diretamente no 
resultado do período. Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger 
exposições a risco, por meio da modificação de certas características de ativos e passivos 
financeiros objetos de “hedge”, que sejam altamente efetivos e que atendam a todos 
os demais requerimentos de designação e documentação de que trata a Circular BACEN 
nº 3.082/02, são classificados como “hedge”contábil de acordo com sua natureza.
g) Ajuste a valor de mercado: O ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários 
e dos instrumentos financeiros derivativos é efetuado com base em cotações de preços 
com agentes do mercado e em modelos de avaliação de preços usualmente adotados 
pelas instituições financeiras e suas associações representativas. Assim, quando da liqui-
dação financeira desses itens, os resultados poderão ser diferentes dessas estimativas. O 
Modal efetuou uma revisão completa em seu processo de apreçamento de instrumentos 
financeiros avaliados pelo valor de mercado, visando o atendimento ao disposto na 
Resolução CMN nº 4.277/13. A referida norma, dentre outras disposições, estabelece 
os elementos mínimos a serem considerados no processo de marcação a mercado. Os 
ajustes apurados foram reconhecidos nas demonstrações financeiras. Na determinação 
do valor justo os ativos financeiros podem ser mensurados segundo a seguinte hierarquia 
(Nota 7): Nível I - Cotações de preços observáveis em mercados ativos para o mesmo 
instrumento financeiro. Nível II - Cotações de preços observáveis em mercados ativos 
para instrumentos com características similares ou baseado em modelos de precificação 
amparados em premissas e dados observáveis. Nível III - Modelos de precificação nos 
quais os dados utilizados não estão disponíveis ou não são observáveis, demandando 
alto grau de julgamento e estimativa. h) Negociação e intermediação de valores: Re-
presentadas por valores pendentes de liquidação dentro dos prazos regulamentares, 
relativas as operações de compra ou venda de títulos e contratos de ativos financeiros 
realizadas na B3 S.A.– Bolsa, Brasil, Balcão, por conta própria e/ou de terceiros. i) Provi-
são para créditos de liquidação duvidosa em operações de conta margem: Operações 
prefixadas apuradas em bases prórata dia até a data das demonstrações financeiras. A 
determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é baseada nos critérios 
de atraso das normas contábeis vigentes (Res. 2.682/99). j) Permanente: (i) Investimen-
tos em empresas controladas - são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 
(ii) Imobilizado - demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada 
pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil-econômica dos bens, 
sendo móveis e utensílios, máquinas e equipamentos - 10% e sistema de processamento 
de dados - 20%. (iii) Intangível - composto por licenças adquiridas de programas de 
computador e custos de desenvolvimento de softwares e plataformas de negócio e são 
amortizados pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil estimada 
considerando os benefícios econômicos futuros a serem gerados. k) Imposto de renda 
e contribuição social: A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% 
sobre o lucro anual tributável e, quando aplicável, acrescida de adicional específico de 
10% sobre o lucro tributável que ultrapassar R$ 240. A provisão para a contribuição 
social é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado 
na forma da legislação em vigor. As alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para 
efeito das respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertinente a cada encargo.
Descrição %
Imposto de Renda 15%
Adicional de Imposto de Renda 10%
Contribuição Social 15%
Os créditos e obrigações tributários diferidos, decorrentes das diferenças temporárias 
geradas pela avaliação ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários, bem como 
do prejuízo fiscal e base negativa (vide parágrafo abaixo) e outras adições/exclusões 
temporárias, foram apurados e registrados de acordo com as normas estabelecidas pela 
Circular BACEN nº 4.842/20 e normas vinculadas, levando em consideração as alíquotas 
de imposto de renda e da contribuição social vigentes e as expectativas de realização de 
acordo com as operações que os produziram e reconhecidos apenas quando todos os 
requisitos para sua constituição, estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.842/20 e alte-
rações posteriores, forem atendidos. Os créditos tributários oriundos de prejuízo fiscal 
e base negativa, foram registrados contabilmente (Resolução 4.842/20 e alterações), 
baseado em estudo técnico preparado e aprovado pela administração da Modal DTVM, 
a expectativa de realização desses créditos tributários levou em conta os resultados 
projetados para os próximos anos, utilizando premissas de mercado, capacidade insta-
lada, diversificação dos produtos oferecidos, administração de fundos estruturados e o 
crescimento histórico e projetado da carteira de clientes e volume de operações. l) Ativos 
e passivos contingentes e obrigações legais: O reconhecimento, a mensuração e a divul-
gação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais seguem os critérios definidos 
na Resolução BACEN nº 3.823, de 16/12/2009, que aprovou o Pronunciamento Técnico 
CPC 25, aplicável a partir do exercício de 2010, da seguinte forma: • ativos contingentes: 
não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de 
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais 
recursos. Não existem ativos contingentes para o exercício findo em 31/12/2020; • pas-
sivos contingentes: são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado 
na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco 
de perda de uma ação judicial ou administrativa e sempre que os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como 
perdas possíveis pelos assessores jurídicos são divulgados em notas explicativas, enquanto 
aqueles classificados como perda remota não são passíveis de provisão ou divulgação; 
• obrigações legais: referem-se a demandas administrativas ou judiciais nas quais estão 
sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. 
Os montantes discutidos são integralmente registrados nas demonstrações financeiras e 
atualizados de acordo com a legislação vigente. Não existem demandas administrativas ou 
judiciais em 31/12/2020. m) Outros ativos e passivos circulantes e de longo prazo: São 
demonstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos e 
encargos incorridos até a data do balanço, calculados “prorata” dia, e, quando aplicável, 
o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor de mercado ou de realiza-
ção. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo e passivo 
circulantes, respectivamente. n) Programa de remuneração variável - Phanton Stock 
Option: O Programa de Opções foi criado na modalidade “PhantomStockOption”, por 
meio do qual o(a) beneficiário(a) não se torna sócio(a) de qualquer entidade integrante do 
Grupo Modal, mas tão somente adquire o direito a receber o financeiro correspondente 
à valorização do valor das ações do Grupo Modal, percebida no período de tempo entre 
a outorga e seu vencimento, na proporção de sua participação no programa, sem que 
haja emissão de novas ações e sem qualquer custo de aquisição para o(a) beneficiário(a). 
Nos termos da Resolução BACEN n° 3.989, o valor justo na data de outorga dos acordos 
de pagamentos baseado em ações concedidos aos empregados é reconhecido como 
despesa, com um correspondente aumento no passivo, durante o período em que os 
colaboradores adquirem o direito ao benefício. Para tal cálculo, aplica-se o percentual 
de outorga sobre a diferença entre o Patrimônio Líquido (“PL”) base da outorga e o PL 
projetado até o vencimento da opção, descontado a valor presente. Esse montante é 
ajustado pela estimativa da probabilidade de desligamentos voluntários (opções não 
exercíveis). o) Provisão de programa de vantagens Mais Milhas: O programa Mais Milhas 
era um programa de fidelidade oferecido aos investidores, que permitia o acúmulo de 
pontos a partir de investimento em Certificado de Depósito Bancário (“CDB”) do Banco 
Modal S.A. pós-fixados, pré-fixados e “Ganho Mensal”. Os pontos acumulados podiam ser 
utilizados, mediante solicitação de resgate, para descontos e/ou benefícios na aquisição 
de produtos e serviços oferecidos pelos parceiros. No exercício findo em 31/12/2019 o 
programa foi descontinuado. No exercício findo em 31/12/2020, foi efetuada a reversão 
da provisão constituída, no montante de R$ 11 (Nota 22(i)). p) Resultado não recorrente: 
A avaliação sobre a natureza dos resultados não recorrentes são realizadas nos termos da 
resolução Bacen nº 2/2020. A Modal DTVM considera como não recorrentes, as receitas e 
despesas que: (a) não estejam relacionadas ou estejam relacionadas incidentalmente com 
as atividades típicas da instituição; e (b) - não esteja previsto para ocorrer com frequência 
nos exercícios futuros. No exercício findo em 31/12/2020 e 2019, a Administração não 
identificou itens qualificáveis como não recorrentes.
4. Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Disponibilidades 1.550 1.585
Aplicação interfinanceira de liquidez - depósito interfinanceiro (i) 37.700 168.000
Total 39.250 169.585
(i) As aplicações em depósitos interfinanceiros, no montante de R$ 37.700 (2019 - 
R$ 168.000), vencem em 04/01/2021 e são realizadas com o controlador Banco Modal 
S.A. (Nota 24). 5. Títulos e valores mobiliários e Instrumentos financeiros derivativos: 
(a) Títulos Valores Mobiliários 2020 2019

Títulos
Faixa de 

vencimento

Custo 
atuali-

zado

Ganho ou 
perda não 
realizado

Valor 
justo

Valor 
justo

Títulos para negociação
  Carteira própria
  Certificado de Depósito
    Bancário - CDB

Até dezembro 
de 2030 737 14 751 134

  Letras de crédito do
    agronegócio - LCA

Até janeiro de 
2023 476 (2) 474 29

  Letras de crédito
    imobiliário - LCI

Até fevereiro 
de 2024 325 2 327 51

  Letra de câmbio - LC Até novembro 
de 2024 322 3 325 24

  Certificado de operações
    estruturadas - COE

Até dezembro 
de 2023 15 – 15 110

Total Carteira Própria 1.875 17 1.892 348
Carteira livre movimentação
  Letra financeiras do
    tesouro - LFT

Até março 
de 2025 5.202 (12) 5.190 1.142

Total Carteira Própria 5.202 (12) 5.190 1.142
Vinculados a prestação de
  garantias -BM&F
  Cotas de fundos de
    Multimercado (i)

Sem 
vencimento 12.847 – 12.847 12.547

Total Vinculados a prestação
  de garantias 12.847 – 12.847 12.547
Total da Carteira para Negociação 19.924 5 19.929 14.037
Títulos disponíveis para venda
Vinculados a prestação de
  garantias - BM&F
  Letras financeiras do
    tesouro - LFT

Até março 
de 2025 12.707 (19) 12.688 4.143

Total Vinculados a prestação
  de garantias 12.707 (19) 12.688 4.143
Total da Carteira Disponível
  para venda 12.707 (19) 12.688 4.143
Total Geral 32.631 (14) 32.617 18.180
Curto Prazo – 348
Longo Prazo 32.517 17.832

(i) Fundo multimercado (Fundo de Investimento Liquidez Câmara BM&F Bovespa Multi-
mercado - CNPJ 28.671.705/0001-50) criado pela B3 para realização dos depósitos de mar-
gem por meio da aquisição de cotas e a carteira do fundo é formada, substancialmente, por 
títulos públicos e operações compromissadas. No exercício findo em 31/12/2020, a Modal 
DTVM reclassificou as aplicações nesse fundo para o Ativo Não Circulante em atendimento 
ao requisito do Art.20, parágrafo II § 2º - II da Resolução Bacen nº 2 de 12/08/2020, nessa 
ocasião a Modal DTVM reclassificou também as informações comparativas. O controlador 
da Modal DTVM, Banco Modal S.A., é membro de compensação e responsável, perante a 
Bolsa, pelas liquidações das operações da Modal DTVM. Dessa forma, além da margem 
mencionada acima, o Banco Modal também necessita depositar margens em garantias 
na B3, em 31/12/2020, o valor depositado pelo controlador para suprir esta necessidade, 
foi de R$ 12.831 (em 31/12/2019 - R$ 12.531). O valor de mercado dos títulos e valores 
mobiliários é apurado com base nos preços dos ativos divulgados por fontes externas, 
como B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão e ANBIMA. (b) Instrumentos derivativos

2020 2019
Posição ativa
Certificado de operações estruturadas Até dezembro de 2023 7 7
Total 7 7
6. Gerenciamento de riscos: Em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/17, foram 
implementadas, no conglomerado Modal, estruturas para gerenciamento dos riscos de 
mercado, operacional e de crédito. Todas estas estruturas foram devidamente aprovadas 
pela diretoria. (i) Gestão de risco de mercado: relacionado às flutuações de preços e taxas, 
ou seja, às oscilações de mercados de taxas de juros dentro do país, que geram reflexos nos 
preços dos ativos e passivos negociados nos mercados; (ii) Gestão de risco operacional: 
estrutura específica para gerenciamento dos riscos nas atividades operacionais; (iii) Ges-
tão de risco de crédito: estrutura responsável por monitorar a possibilidade de ocorrência 
de perdas para a Modal DTVM, associadas ao não cumprimento pela contraparte de 
operação financeira, de suas obrigações nos termos pactuados; (iv) Gestão de risco de 
liquidez: relacionado ao descasamento de fluxos financeiros de ativos e passivos, com 
reflexos sobre a capacidade financeira da Modal DTVM em obter recursos para honrar 
seus compromissos; (v) Instrumentos financeiros: a Modal DTVM mantém políticas e 
estratégias operacionais e financeiras visando liquidez, segurança e rentabilidade dos seus 
ativos. Desta forma, possui procedimentos de controle e acompanhamento das transações 
e saldos dos seus instrumentos financeiros, com o objetivo de monitorar os riscos e as 
taxas vigentes em relação às praticadas no mercado. Em 31/12/2020 e 31/12/2019, a 
Administração considerou como aceitável a exposição aos riscos da Modal DTVM, uma 
vez que todo o caixa fica aplicado em operações de alta liquidez, em geral títulos públicos 
ou operações compromissadas com o controlador. Análise de sensibilidade: A utilização 
do ValueatRisk (“VaR”) é uma medida da perda potencial nos instrumentos financeiros 
devido a movimentos adversos no mercado em um horizonte de tempo definido com 
um nível de confiança especificado. Junto com o teste de estresse, o VaR é utilizado para 
medir a exposição de nossos instrumentos financeiros para o risco de mercado, ainda 
que o objetivo da mesa da SalesandTrading (“S&T”), seja exclusivamente de arbitragem 
e zerada de cliente, sem exposições direcionais. A precisão da metodologia de risco de 
mercado é testada através de testes (back-testing) que comparam a aderência entre as 
estimativas de VaR e as perdas realizadas. O VaR apresentado abaixo foi calculado para o 
período de um dia e nível de confiança de 95%. Nível de confiança de 95% significa que 
existe a possibilidade de um em vinte ocorrências de que o resultado de um único dia de 
negociação maior do que o VaR apresentado, são esperados e previstos de ocorrer, em 
média, cerca de uma vez por mês. Dada a sua dependência de dados históricos, a precisão 
do VaR é limitada e sua capacidade de prever mudanças de mercado sem precedentes, 
como distribuições históricas nos fatores de risco de mercado podem não produzir estima-
tivas precisas de risco de mercado futuro. Como foi referido anteriormente, nós usamos 
os testes de estresse como complemento do VaR em nossas atividades diárias de risco. 
VaR 1 dia / 95% I.C.
Data-base VaR Limite VaR % de Ocupação VaR (% do PL)
31/12/20 174 500 34,8% 0,04%
30/06/20 168 500 33,7% 0,04%
31/03/20 264 500 52,7% 0,07%
31/01/20 75 500 15,1% 0,02%
31/12/19 177 500 35,4% 0,05%
VaR por tipo de risco

2020 2019

Grupos
VaR marginal 
(paramétrico)

Var 
Marginal (%)

VaR marginal 
(paramétrico)

Var 
Marginal (%)

SELIC/CDI 127 0,07 (97) (0,05)
PRE 25.327 14,57 27.146 15,35
IPCA 22.395 12,88 9.950 5,63
IGPM – – 119.136 67,37
Ações Onshore 20.938 12,04 – –
Moedas Onshore 35.816 20,60 4.005 2,26
Cupom Cambial OnShore 69.273 39,84 14.431 8,11
Outros – – 2.356 1,33
Total 173.877 100 176.837 100
Teste de Stress BM&F

Data-base
Pior caso dos 

últimos 5 anos
Stres 

 BM&F
Cenário Direção 

Stress
Contribuição 

Stress
31/12/20 (3.995) (3.618) Otimista (3.995)
30/06/20 (2.440) (2.286) Pessimista (2.440)
31/03/20 (2.037) (329) Pessimista (2.037)
31/01/20 (1.067) (1.127) Pessimista (1.127)
31/12/19 (1.623) (778) Pessimista (1.623)
O teste de Stress BM&F é realizado com base nos cenários de Stress disponibilizados 
pela BM&F. A Área de Risco classifica os choques da BM&F em cenários otimista e pes-
simista, formando assim dois cenários de stress com fundamentação macroeconômica 
e que possuem base em uma fonte externa de credibilidade. Para ativos que não estão 
presentes nos cenários divulgados é escolhido o choque de um cenário da BMF em que 
o ativo em questão possua natureza semelhante. As posições do Banco serão reavalia-
das sob o método de “Full Valuation”, com base nos cenários gerados. Adicionalmente, 
visando complementar o cenário de stress da BM&F que conta com um cenário de baixa 
probabilidade, a Área de Risco calcula o cenário de Stress “pior caso da carteira atual 
nos últimos 5 anos”. Assim, todas as exposições da carteira do banco no momento de 
apuração são replicadas em fatores de risco e tomando como base o retorno diário destes 
nos últimos 5 anos reavalia-se o valor diário da carteira neste período. Finalmente, o 
indicador mostra a pior variação diária de valor da carteira nesta série. A Administração 
da Modal DTVM avalia as estimativas contábeis e considera a análise do VaR adequada. 
O impacto decorrente da sensibilidade das projeções dos demais ativos e passivos, não 
abrangidos pelo VaR, às variações de preços, taxas e outras estimativas não produzem 
efeitos materiais no contexto dessas demonstrações financeiras. 7. Demonstrativo ao 
valor justo: Segundo o CPC 46, a mensuração do valor justo utilizando uma hierarquia 
de valor justo que reflita o modelo utilizado no processo de mensuração, deve estar de 
acordo com os seguintes níveis hierárquicos: • Nível 1 - Determinados com base em 
cotações públicas de preços (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos 
idênticos, incluem títulos da dívida pública, ações, derivativos listados; • Nível 2 - São os 
derivados de dados diferentes dos preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos 
preços); e • Nível 3 - São derivados de técnicas de avaliação que incluem dados para os 
ativos ou passivos que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (dados 
não observáveis). As tabelas abaixo, apresentam os instrumentos financeiros da Modal 
DTVM mensurados pelo valor justo em 31/12/2020 e 31/12/2019:

2020
Ativo Nível I Nível II Nível III Total
Aplicações interfinanceiras de liquidez – 37.700 – 37.700
Títulos e valores mobiliários 30.725 1.892 – 32.617
  Títulos mantidos para negociação 18.037 1.892 – 19.929
  Títulos disponíveis para venda 12.688 – – 12.688
Instrumentos Financeiros Derivativos – 7 – 7
Total 30.725 39.599 – 70.324

2019
Ativo Nível I Nível II Nível III Total
Aplicações interfinanceiras de liquidez – 168.000 – 168.000
Títulos e valores mobiliários 17.832 348 – 18.180
  Títulos mantidos para negociação 13.689 348 – 14.037
  Títulos disponíveis para venda 4.143 – – 4.143
Instrumentos Financeiros Derivativos – 7 – 7
Total 17.832 168.355 – 186.187
8. Outros valores e bens: Em 31/12/2020, o valor de R$ 3.396 (em 31/12/2019 - R$ 2.462) 
refere-se, substancialmente, à despesa antecipada para aquisição de licença temporária 
de uso de sistema e serviço de propaganda e publicidade, que são amortizadas pelo prazo 
de vigência da prestação de serviço de 15 meses. No exercício findo em 31/12/2020, 
foi amortizado o montante de R$ 7.835 (em 31/12/2019 - R$ 6.467). 9. Negociação e 
intermediação de valores: Em 31/12/2020 e 31/12/2019, os saldos ativos e passivos 
referem-se às transações efetuadas por conta e ordem de clientes nas bolsas de valores 
e de mercadorias e futuros, cuja liquidação financeira ocorrerá em um ciclo operacional 
de D+1 ou D+2. Compostos da seguinte forma:

2020 2019
Posição 

ativa
Posição 
passiva

Posição 
ativa

Posição 
passiva

Valores a liquidar - Cliente 64.127 60.067 56.707 42.459
Valores a liquidar - Bolsa 60.121 68.193 42.459 58.274
Conta corrente cliente (i) – 14.891 – 158.563
Total 124.248 143.151 99.166 259.296
(i) O valor de R$ 14.891 (31/12/2019 - R$ 158.563) refere-se a recursos de investidores 
disponíveis para negociações futuras, até que esses coloquem as ordens para as nego-
ciações ou sejam utilizados para cobertura de chamada de margem (Nota 4).
10. Outros créditos - diversos 2020 2019
Créditos tributários (a) 2.119 4.454
Taxa de administração (Nota 15) 6.994 4.550
Impostos e contribuições a compensar (b) 11.482 8.981
Valores a receber - Clientes (c) 1.195 1.688
Adiantamento e antecipações salariais 343 29
Valores a receber - Sociedade ligada (Nota 24) 1.681 102
Devedores por depósitos em garantia (d) 65 65
Outros 1.333 228
Total geral 25.212 20.097
Curto prazo 23.093 15.643
Longo prazo 2.119 4.454
(a) Abaixo a composição dos créditos tributários por ano de realização e a estimativa de 
realização e valor presente dos mesmos:

Ano de realização
Diferença 

Temporária
Prejuízo Fiscal /

Base Negativa (ii) Total Geral
2020 206 1.091 1.297
2021 257 – 257
2022 257 – 257
2023 206 – 206
2024 103 – 103
Total geral 1.028 1.091 2.119
Valor presente (i) 896 1.060 1.956
Exercício findo 31/12/2020
Valor contábil 129 6.561 6.690
Valor presente 122 5.867 5.989
(i) Para o cálculo do valor presente foi utilizada a taxa DI x Pré divulgada pela B3 S.A - Brasil, 
Bolsa, Balcão. (ii) Ao longo do exercício findo em 31/12/2020 foi realizado o montante de 
R$ 2.262 (2019 - R$ 3.208) do estoque de Créditos Tributários oriundos de Prejuízo Fiscal e 
Base Negativa (Nota 18). Desse montante, R$ 1.413 (2019 - R$ 2.005) correspondem a IR 

e R$ 850 (2019 - R$ 1.203) a CSLL. A Administração estima que o estoque remanescente 
de Créditos Tributários oriundos de Prejuízo Fiscal e Base Negativa serão integralmente 
utilizados no decorrer do exercício a findar em 31/12/2021. A provisão sobre ajuste a 
mercado a liquidar registrada no passivo em 31/12/2020 era de R$ 24 (2019 - R$ -), que 
se encontra registrado na rubrica de “Outras obrigações fiscais”. (b) Refere-se a imposto 
de renda e contribuição social que foram recolhidos sobre estimativas e serão com-
pensadas, conforme legislação vigente. (c) Refere-se a valores a receber de plataforma 
de negociação referente as tarifas mensais. (d) A rubrica “Devedores por depósito em 
garantia” refere-se a depósito judicial para interposição de recursos contra a decisão de 
recolhimento previdenciário. 11. Permanente: (a) Imobilizado e Intangível: Os saldos e 
as movimentações ocorridas nas rubricas de Ativos imobilizados e intangível, podem ser 
compostos como demonstrado a seguir:

Ativo Imobilizado 31/12/19
Aqui-

sições Baixa
Transfe-
rências

Depre-
ciação 31/12/20

Instalações 1.571 – – 1.223 (611) 2.183
Móveis e Equipamentos de Uso 980 4 – 108 (114) 978
Sistemas de Comunicação 10 – – – (1) 9
Sistema de Processamento
  de Dados 3.411 1.002 (6) – (1.026) 3.381
Sistema de Segurança 83 – – – (9) 74
Imobilizado em curso 969 397 (35) (1.331) – –
Total 7.024 1.403 (41) – (1.761) 6.625

Ativo Intangível (i) 31/12/19
Aqui-

sições Baixa
Transfe-
rências

Amor-
tiza-
ção 31/12/20

Softwares 342 438 – – (138) 642
Projetos Concluídos 13.152 – – 20.295 (5.020) 28.427
Adiantamento de Intangível 10.822 26.465 (30) (20.295) – 16.962
Total 24.316 26.903 (30) – (5.158) 46.031

Ativo Imobilizado 31/12/18
Aqui-

sições Baixa
Transfe-
rências

Depre-
ciação 31/12/19

Instalações – – – 1.786 (215) 1.571
Móveis e Equipamentos de Uso 29 903 – 112 (64) 980
Sistemas de Comunicação – 7 – 3 – 10
Sistema de Processamento
  de Dados 1.987 1.996 – 106 (678) 3.411
Sistema de Segurança – 45 – 43 (5) 83
Imobilizado em curso 19 3.000 – (2.050) – 969
Total 2.035 5.951 – – (962) 7.024

Ativo Intangível (i) 31/12/18
Aqui-

sições Baixa
Transfe-
rências

Amor-
tiza-
ção 31/12/19

Softwares 290 141 – – (89) 342
Projetos Concluídos – – – 13.306 (454) 13.152
Adiantamento de Intangível 5.781 18.647 – (13.306) – 10.822
Total 6.071 18.788 – – (543) 24.316
(i) Referente a projetos que estão em fase de desenvolvimento e projetos concluídos. 
A amortização ocorre de acordo com plano de negócio preparado pela administração, 
após a conclusão da etapa de desenvolvimento, homologação e testes. O prazo médio 
de amortização do ativo intangível é de cinco anos. (b) Investimento: No final de 2019 
foi criada a Modalmais Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA (“Modalmais 
Treinamento”), que tem por objetivo oferecer cursos e treinamentos voltados para 
mercado financeiro, controlada da Modal DTVM. A seguir um quadro com o resumo das 
informações financeiras e a movimentação deste investimento.

Modalmais Treinamento e 
Desenvolvimento profissional Ltda

2020 2019
Quantidade de ações/cotas possuídas 9.999 9.999
Participação do Modal - % (i) 99.99% 99.99%
Capital social 10 10
Patrimônio líquido 11.108 2.356
Lucro líquido 10.753 2.346
Valor contábil dos investimentos 11.108 2.356
Resultado de participação em controladas 8.805 2.346
(i) Nos termos da Circular Bacen 1.273, a Modal DTVM não realiza a consolidação opera-
cional da Modalmais Treinamento uma vez que a empresa é não financeira. No exercício 
findo em 31/12/2020, a Modalmais Treinamento distribuiu dividendos de forma despro-
porcional no montante de R$2.000, sendo o montante de R$54 devidos ao controlador e o 
restante aos sócios administradores minoritários, dessa forma, o montante de R$ 1.946 foi 
reconhecido como despesa na demonstração do resultado do exercício da Modal DTVM.
12. Obrigações fiscais e previdenciárias 2020 2019
Impostos e contribuições sobre lucros 5.097 7.274
Impostos e contribuições sobre salários 2.766 1.714
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 611 533
Outras obrigações fiscais (i) 1.670 480
Imposto sobre serviços prestados 400 350
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 207 547
Imposto de Renda 157 86
Total 10.908 10.984
(i) A Modal DTVM é a responsável legal por recolher os impostos relacionados de renda 
dos fundos administrados e da distribuição conta e ordem.
13. Outras obrigações - diversas 2020 2019
Despesa de pessoal a pagar 6.857 3.793
Valores a pagar a sociedade ligada (i) 5.325 3.128
Provisão clientes devedores (ii) 5.489 2.320
Programa phantonstockoption (iii) 2.293 567
Valores a pagar - Consultoria 1.587 1.381
Provisão para passivos contingentes 142 117
Provisão para despesas administrativas 235 76
Provisão programa de milhas – 12
Outras obrigações 277 540
Total 22.205 11.934
Curto prazo 19.912 11.367
Longo prazo 2.293 567
(i) Refere-se a valores a pagar ao controlador em decorrência de contrato de rateio de 
custo da estrutura compartilhada pelo grupo (Nota 24(i)), além da renovação de licenças 
anuais, cuja liquidação ocorre, em geral, em períodos semestrais; (ii) Provisão para perdas 
com clientes que mantêm as contas correntes na Modal DTVM com o saldo negativo e 
sem movimentação nos últimos 365 dias e sem garantias em custódia; (iii) Refere-se ao 
programa remuneração variável na modalidade PhantonStockOption, conforme nota 
3(n) e 24 (ii). 14. Patrimônio líquido: Capital Social: Em 30/04/2018 foram emitidas de 
5.000.000 (cinco milhões) cotas com valor nominal de R$ 1,00, passando o capital social 
para R$ 41.504, representadas por 41.503.500 de cotas subscritas e integralizadas, que 
foi homologado pelo Bacen em 17/05/2018. Conforme deliberado em Reuniões do 
Conselho de Administração realizada em 27/02/2020 e homologado pelo Banco Central 
em 01/06/2020, foi realizado o aumento de capital social no valor de R$25.000.000, em 
espécie, por meio da emissão de 25.000.000 novas cotas, de mesma classe, com valor 
nominal de R$ 1,00, deliberando assim, neste mesmo ato a alteração e consolidação do 
contrato social da Modal DTVM. Em 31/12/2020, o capital social está representado por 
66.503.500 cotas (em 31/12/2019 - 41.503.500 cotas) de valor nominal de R$1,00, subs-
critas e integralizadas, totalizando R$ 66.504 (em 31/12/2019- R$ 41.504). Distribuição 
de lucros: O resultado apurado no final de cada exercício social deverá ter o destino que 
vier a ser determinado pelos quotistas. A distribuição de lucros, se houver, será feita 
aos quotistas na proporção de sua participação no capital social, salvo deliberação em 
contrário tomada pela unanimidade dos quotistas. Juros sobre o capital próprio: Em 
reunião dos sócios foi definido que não haverá pagamento de juros sobre o capital próprio 
referente ao 2º semestre de 2020. Em reunião dos sócios ocorrida em 30/12/2019 foi 
deliberado o pagamento de R$ 1.130 a título de juros sobre o capital próprio. O pagamento 
aos quotistas ocorreu ainda no exercício findo em dezembro de 2019 na proporção da 
participação no capital social detida por cada um. Em atendimento à resolução Bacen 
4.706/2018, a remuneração do capital foi reconhecida em contrapartida à adequada 
conta no patrimônio líquido. Reserva legal: Essa reserva é constituída por um montante 
equivalente a 5% do lucro líquido apurado em cada semestre/exercício social, até atingir o 
limite fixado pela legislação societária e pela autoridade monetária. Reserva estatutária: 
Essa reserva é constituída por determinação da companhia, como destinação de uma 
parcela dos lucros do exercício, sem restringir o pagamento do dividendo obrigatório. 
Reserva de Lucros a distribuir: Essa reserva é constituída com o saldo remanescente 
de lucro líquido ajustado, deduzido da distribuição de dividendos, com a finalidade de 
futura incorporação ao capital e/ou distribuição aos acionistas ou absorção de prejuízos 
acumulados; o saldo desta reserva, em conjunto com as demais reservas de lucros, não 
poderá ultrapassar o capital social, sob pena de capitalização ou distribuição do excesso.
15. Receitas de prestação de serviços: 2º semestre 

de 2020 2020 2019
Corretagem 64.230 127.697 92.670
Taxa de administração de fundo (i) 12.741 22.950 26.635
Utilização de plataforma / simuladores / salas ao vivo (ii) 5.861 13.563 16.779
Planos de corretagem (iii) 2.740 5.634 5.076
Distribuição de fundo/ Comissão intermediação de BTC 1.954 3.218 3.329
Outras receitas prestação de serviço (iv) 1.925 2.840 3.611
Total 89.451 175.902 148.100
(i) Refere-se, majoritariamente, a taxa de administração recebida pela Modal DTVM, rela-
tiva aos fundos estruturados ilíquidos de clientes institucionais de grande porte, geridos 
por gestores externos ou por gestoras do grupo Modal; (ii) Referem-se a plataformas de 
negociação, simuladores e salas ao vivo (influenciadores), contratadas pela Modal DTVM 
e disponibilizadas aos clientes; (iii) Refere-se à receita com adesão e manutenção dos 
planos de corretagem e seus benefícios pelos clientes da corretora; (iv) O montante nesta 
rubrica refere-se substancialmente as taxas recebidas pela distribuição de comissão de 
operações estruturadas feitas no decorrer do exercício.
16. Despesa de pessoal 2º semestre 

de 2020 2020 2019
Despesas de proventos (i) 19.843 34.228 18.922
Despesas de encargos sociais 6.116 9.709 5.044
Despesas com benefícios 5.282 9.076 5.803
Despesas com remuneração de estagiários 214 424 416
Despesas de treinamento 47 54 265
Total 31.502 53.491 30.450
(i) O aumento na despesa decorre do aumento da base de funcionários da DTVM.
17. Outras despesas administrativas 2º semestre 

de 2020 2020 2019
Despesas de processamento de dados (i) 20.430 39.574 35.757
Despesas de publicidade e representações 5.530 12.864 16.700
Despesas de serviços do sistema financeiro 9.348 16.096 7.938
Despesas de aluguéis e condomínio 3.464 6.202 4.407
Despesa de depreciação e amortização 4.276 6.919 1.508
Despesas de serviços técnico especializados (ii) 1.541 3.741 11.892
Despesas de comunicações 2.006 3.822 1.688
Outras despesas 1.078 2.185 1.583
Despesa com serviço de terceiros 567 1.614 1.666
Total 48.240 93.017 83.139
(i) As despesas com processamento de dados referem-se substancialmente a softwares
que automatizam o operacional da corretora e inclui contratação de plataformas, simu-
ladores e salas ao vivo (influenciadores digitais), que são disponibilizadas aos clientes 
para aquisição, conforme descrito na Nota 15(iv). (ii) As despesas de serviços técnicos 
especializados referem-se, substancialmente, a despesas com contratos de consultoria 
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financeira e de prestação de serviços de intermediação de títulos e valores mobiliários, 
quotas de fundos de investimento e derivativos. 
18. Imposto de renda e contribuição social Imposto de renda Contribuição social

2020 2019 2020 2019
Resultado antes da tributação e da
  participação estatutária sobre o lucro 39.895 35.332 39.895 35.332
  Participação nos lucros ou resultados (11.201) (6.381) (11.201) (6.381)
  Equivalência patrimonial (8.804) (2.346) (8.804) (2.346)
  Provisões para contingências 560 117 560 117
  Juros sobre capital – (2.330) – (2.330)
  Perdas realizadas fiscalmente (5.619) – (5.619) –
  Contingências trabalhistas realizadas
    fiscalmente (518) – (518) –
  Ajuste líquido ao valor de mercado TVM
    e derivativos (8) – (8) –
  PhantomStockOption 1.726 – 1.726 –
  Outras provisões operacionais 2.989 2.320 2.989 2.322
  Demais adições (exclusões) permanentes 189 71 181 77
  Resultado com debêntures incentivadas (44) – 8 –
  Incentivos fiscais Lei do Bem (327) (55) (327) (55)
Base de cálculo antes das
  compensações de prejuízo fiscal e
  base negativa (30%) 18.838 26.728 18.883 26.736
   (–) Compensação de prejuízos fiscais
    e base negativa (5.651) (8.019) (5.665) (8.021)
Base de cálculo ajustada 13.187 18.709 13.218 18.715
  Alíquotas nominal (15% + 10% de adicional) 25% 25% 15% 15%
Imposto de renda e Contribuição Social 3.273 4.654 1.983 2.808
  Incentivo Fiscal (158) – – –
Imposto de renda e Contribuição Social 3.115 4.654 1.983 2.808
Constituição (reversão) de créditos
  tributários sobre prejuízo fiscal,
  base negativa e demais diferenças
  temporárias (nota 10 (b)) 1.473 (1.397) 887 (839)
O saldo de impostos e contribuições diferidos e sua movimentação estão represen-
tados por:

2019
Constituição/

Reversão 2020
Refletido no resultado
  Relativo a prejuízo fiscal e base negativa 3.353 (2.261) 1.092
  Ajuste de valor de mercado de TVM e derivativos (4) (5) (9)
  Outras provisões temporárias indedutíveis 1.105 (94) 1.012
Total Geral 4.454 2.360 2.095
Refletido no patrimônio líquido
  Ajuste de MTM de TVM disponível para venda – 12 12
Total Geral 4.454 2.347 2.107
19. Despesas tributárias 2º semestre 

de 2020 2020 2019
Despesas de contribuição COFINS 4.111 8.040 6.620
Despesas de imposto sobre serviço 2.389 4.647 3.815
Despesas de contribuição ao PIS 668 1.306 1.073
Outras despesas tributárias 79 97 71
Total 7.247 14.090 11.579
20. Contingências: Os passivos contingentes decorrentes de litígios ou notificações das 
entidades fiscalizadoras são avaliados pela administração com o apoio dos consultores ju-
rídicos da Modal DTVM, considerando-se os conceitos definidos na Resolução nº 3.823/09 
e reconhecidos nas demonstrações financeiras, quando considerado provável o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos 
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança. Trabalhista: Em 31/12/2020, a Modal DTVM possuía provisões 
para contingências trabalhistas no total de R$ 121 (2019 - R$ 70), em montante suficiente 
para cobrir o valor potencial de perda para esses processos, de acordo com a análise dos 
consultores jurídicos contratados para as referidas causas. Cível: A Modal DTVM é parte 
de processos judiciais, envolvendo discussões com o cliente no âmbito do Juizado Especial 
Cível (JEC) e Justiça Comum, os quais são classificados com risco possível de perda, dada 
a incerteza inerente e esse tipo de ação. Portanto, devido à natureza desses processos 
e histórico, ainda recente, do desfecho desses processos, optamos por utilizar a média 
histórica como base para constituição de provisão para contingência, sobre o estoque 
de processos existentes em 31/12/2020. Atualmente a Modal DTVM é parte em R$ 89 
(2019 - R$ 70) processos que se encontram em fases distintas e, baseado no histórico 
de sucesso, condenação ou acordos firmados, a provisão constituída em 31/12/2020 é 
de R$ 21 (2019 - R$ 47).

21. Outras despesas operacionais: 2º semestre 
de 2020 2020 2019

Despesas com perdas operacionais (i) (ii) 806 1.463 2.839
Despesas amortização obra - SP (iii) 433 871 867
Despesas desenvolvimento da plataforma modalmais (iv) 391 782 782
Outras despesas operacionais 639 743 73
Total 2.269 3.859 4.561
(i) No exercício findo em 31/12/2020, a Modal DTVM constituiu provisão para perdas de 
contas negativas sem lastro, decorrente de clientes que acabaram com saldo negativo, 
substancialmente por conta de tarifas de produtos contratados ou em decorrência dos 
assuntos descritos no item (ii) abaixo, cuja baixa para perda ocorre quando esgotadas 
todas as possibilidades de cobrança ou execução; (ii) Perdas operacionais ocasionadas, 
substancialmente, por erros de execução de ordens em decorrência de instabilidade de 
sistemas, zeradas do robô por aumento no risco de exposição, fraudes ou erros operacio-
nais. A Modal DTVM tem conseguido melhorar os processos e controles e diminuir esse 
volume de forma substancial, mesmo com o crescimento do volume de negócios, receita 
de serviços e volume sob custódia; (iii) Obras e benfeitorias realizadas nas instalações 
de imóveis de terceiros, cujo contrato de aluguel foi assinado pelo controlador, que em 
decorrência de contrato de rateio de custo, são repassadas para DTVM de acordo com 
critérios estabelecidos;(iv) Apropriação da despesa referente a amortização dos gastos 
pré-operacionais para desenvolvimento da plataforma modalmais (homebroker), con-
forme previsto no plano de negócio.
22. Outras receitas operacionais 2º semestre 

de 2020 2020 2019
Revisão previdenciária 2 147 –
Atualização monetária sobre o crédito tributário 67 69 14
Reversão provisões cíveis – 17 –
Incentivo B3 (i) 4.786 7.533 –
Outras rendas operacionais 110 500 447
Total 4.966 8.265 461
Recorrente 190 3.345 461
Não recorrente 4.777 4.921 –
(i) No exercício findo em 31/12/2020, a receita refere-se ao incentivo concedido pela B3 
para aumento da base de investidores das corretoras junto a Bolsa. 23. Limites opera-
cionais: As instituições financeiras têm que manter patrimônio líquido mínimo de 8% 
(2018 - 8,65%) dos seus ativos consolidados ponderados por grau de risco, acrescidos de 
percentuais sobre os riscos de créditos, sobre as exposições em ouro, em ativos e passivos 
referenciados em variação cambial e em variação da taxa de juros, conforme normas e 
instruções do BACEN. Em 2013 foram publicadas as Resoluções do CMN números 4.192, 
4.193 e 4.278 que dispõem sobre os critérios de apuração dos Requerimentos Mínimos 
de Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal e instituíram o Adicional de 
Capital Principal, respectivamente. Em 31/12/ 2020 e de 2019, o conglomerado Modal, 
do qual Modal DTVM faz parte, estava enquadrado neste limite operacional, conforme 
demonstrado a seguir:

2020 2019
Capital principal 202.028 204.945
Capital complementar – –
Nível I (Capital + Capital complementar) 202.028 204.945
Nível II – –
Patrimônio de Referência (PR) (Nível I + Nível II) 202.028 204.945
Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD) (a) 1.154.462 1.020.896
Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWAMPAD) (b) 209.485 150.125
Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD) (c) 438.219 385.369
RWA (a) + (b) + (c) 1.802.166 1.556.390
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 144.173 124.511
Folga em relação ao Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 57.855 80.434
Índice (%) 11% 13%
Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa
  de juros das operações não classificadas na carteira
  de negociação (RBAN) 9.088 6.654
24. Partes relacionadas: (i) Operações com controlador: A Modal DTVM operou com o 
controlador por meio da aplicação de depósito interfinanceiro no montante de R$ 37.700 
(2019 - R$ 151.025), gerando um resultado de R$ 430 (2019 - R$ 5.006) no exercício findo 
em 31/12/2020. A Modal DTVM assinou contrato convênio de rateio de custos da estrutura 
compartilhada pelo Grupo, cuja liquidação ocorre, em geral, em períodos semestrais. 
Em 31/12/2020 o valor a pagar líquido era de R$ 5.325 (2019 - R$ 3.128) (Nota 13). O 
total pago ao longo do exercício totalizou R$ 7.314 (2019 - R$ 1.883). Em 31/12/2020, 
R$ 1.550 (2019 - R$ 6.260) em disponibilidades, tem como contraparte o controlador. 
A controlada Modalmais Treinamento tem uma aplicação com a contraparte sendo o 
controlador no montante R$ 10.722 em certificado de depósito bancário e um saldo de 
R$ 7 em disponibilidades. (ii) Remuneração do pessoal-chave da Administração: A remu-
neração total do pessoal-chave da Administração, para o exercício findo em 31/12/2020 

foi de R$ 5.977 (2019 - R$ 1.693) de remuneração fixa, classificada como benefício de 
curto prazo. A Modal DTVM não concede planos de benefício pós-emprego, benefícios 
de rescisão de contrato de trabalho, outros benefícios de longo prazo para a diretoria e 
Administração. Programa de remuneração variável - Phantom Stock Option: A Modal 
DTVM, a partir do ano de 2017, instituiu um Programa de Opção de Compra de Ações 
na modalidade “PhantomShares”. O plano consiste em remuneração com pagamento 
em caixa, não havendo, no entanto, a entrega efetiva das ações, uma vez que não haverá 
e/ou entrega de ações para liquidação do plano. Até o exercício findo em 31/12/2020 
foram estruturados quatro planos. Esses valores são registrados como uma provisão 
a pagar, com sua contrapartida no resultado do exercício, com base no valor justo das 
PhantomSharesoutorgadas e pelo período de aquisição ao direito de exercício (vesting
period). O valor justo deste passivo é revisado e atualizado a cada período de divulgação, 
de acordo com a variação do valor justo do benefício outorgado e a aquisição do direito 
de exercício. As opções emitidas exigem um período de aquisição de 4 anos e o preço 
de exercício deve ser igual ao menor preço do patrimônio líquido do Banco na data do 
exercício de cada opção. A volatilidade estimada foi calculada com base na volatilidade 
histórica de ações de bancos similares ao Banco Modal em porte e operações listados 
nas bolsas de valores do Brasil e do exterior. Em 31/12/2020, o valor justo estimado 
pela administração foi de R$ 2.293 bruto e R$ 1.261 líquido de impostos. A provisão 
será ajustada nos períodos subsequentes na medida em que se cumpram os períodos 
de permanência previstos nos Programas de Opções. Os valores justos dos programas 
foram estimados com base no modelo de valorização de opções Black&Scholes, tendo 
sido consideradas as seguintes premissas:

Programas¹
2017 2018 2019 2020

Preço de exercício (Patrimônio Líquido
  da controladora) 661.342 661.342 661.342 661.342
Duração até o exercício (anos) 1 2 3 4
Taxa Livre de Risco 3,30% 5,00% 6,12% 6,77%
Volatilidade Anualizada Esperada 43,5% 43,5% 43,5% 43,5%
Patrimônio Líquido (Controladora) da
  data da outorga 363.844 363.844 363.844 363.844
Percentual de outorga 0,0% 0,09% 0,09% 1,88%
Valor base para outorga no vencimento – 327 327 6.840
1 - No exercício findo em 31/12/2020, o Banco aditou os planos vigentes que passaram 
a vigorar com as mesmas características (SportpriceeStrike).
25. Outras informações: Recursos sob gestão: Em 31/12/2020, os patrimônios líquidos 
dos fundos sob Administração da Modal DTVM, totalizavam R$ 20.993.573 (2019 - 
R$ 31.649.591), líquido dos fundos de investimento em cota de fundos que aplicam 
em fundos internos. Efeito do coronavírus sobre as demonstrações financeiras: Em 
10/03/2020, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) emitiu orientação na qual destaca 
a importância de as companhias considerarem cuidadosamente os impactos do COVID19 
em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e 
incertezas advindos dessa análise, observadas as normas contábeis aplicáveis. O Banco 
Central vem adotando medidas para provimento de liquidez e maior flexibilização sobre a 
regulação prudencial e das exigências em caso de créditos repactuados. Ainda é complexo 
mensurar o efeito decorrente dos impactos da pandemia da COVID19 e à medida que a 
administração identifica esses impactos a administração mensura e incorpora em seus 
julgamentos e estimativas contábeis. Esses impactos, uma vez identificados, poderão 
produzir impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Os possíveis impactos que 
poderão vir a ser observados são aumento de provisões para perdas em ativos financeiros, 
redução no valor justo dos investimentos em títulos e valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos, aumento de contingências passivas e mudança na estimativa 
de realização do crédito tributário. Não é possível mensurar ou antecipar os eventuais 
impactos econômicos financeiros futuros decorrentes da pandemia do COVID19. A Modal 
DTVM e os seus administradores monitoram a situação e avaliam eventuais impactos 
decorrentes da pandemia. Até a data da emissão dessas Demonstrações Financeiras, a 
Modal DTVM não identificou indícios de fatos que possam comprometer a capacidade 
de a companhia manter a sua continuidade operacional tampouco às suas estimativas 
e julgamentos contábeis. 26. Eventos subsequentes: Aquisições: Proseek Escola de Ne-
gócios, Finanças e Consultoria Empresarial Ltda. (“Proseek”): Em 21/01/2021, a Modal 
DTVM, por meio da sua controlada, e os acionistas da Proseek , firmaram o Instrumento 
Particular de Venda de Participação Societária Sob Condições Precedentes e Outras 
Avenças em que o Modal adquiriu a totalidade das quotas da Proseek. O montante da 
operação foi de R$ 2.298. Essa operação tem como objetivo reforçar a estratégia de 
captação de agentes autônomos de investimento e ainda aguarda a aprovação do regu-
lador. Majoração da alíquota da CSLL: Em 01/03/2021, foi publicada a medida provisória 
1.034/2021 (“MP”) que altera a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(“CSLL”) das instituições financeiras de 15% para 20% até 31/12/2021. Essa MP entra em 
vigor a partir de 01/07/2021.

A DIRETORIA
DEBORA DOMINGUES DOS SANTOS - CRC: RJ 094.976/O-0 - CPF nº 081.584.267-86

Aos Administradores e Cotistas Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Instituição"), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 
31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Instituição, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 
o relatório do auditor: A Administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração da Instituição é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, 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 financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras 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 financeiras, independente-
mente 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 controles 
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 Instituição. • 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 Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Instituição a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se essas demonstrações financeiras 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.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021
 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Marcelo Luis Teixeira Santos
 CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1PR050377/O-6

BC volta a reduzir projeção do PIB: 3,6%
Inflação subirá ainda mais e fechará o ano a 5%

Mais uma vez o 
Banco Central 
(BC) reduziu a 

projeção para o crescimen-
to da economia este ano. A 
estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país – passou de 3,8% 
para 3,6%. A projeção cons-
ta do Relatório de Inflação, 
publicação trimestral do 
BC, divulgado nesta quinta-
-feira, e, segundo o órgão, 
“depende da continuidade 
do processo de reformas e 
ajustes necessários na eco-
nomia brasileira, condição 
essencial para permitir a 
recuperação sustentável da 
economia”.

“Em termos de trajetó-
ria, a projeção para o PIB 
é de recuo moderado ao 
longo do primeiro semes-
tre, seguido de recuperação 
relevante nos últimos dois 
trimestres do ano, decor-

rente da redução esperada 
na taxa de letalidade da Co-
vid-19 e no número de in-
ternações, com o avanço da 
vacinação”, diz o relatório. 
Para isso, o BC considera a 
manutenção do regime fis-
cal e nova rodada de auxí-
lio emergencial, de aproxi-
madamente R$ 44 bilhões, 
com pagamentos concen-
trados no segundo trimes-
tre do ano.

Entre os fatores para a 
redução da projeção, o BC 
cita ainda a “elevada a in-
certeza sobre o ritmo de 
crescimento da economia, 
sobretudo no primeiro e 
segundo trimestres deste 
ano”, em razão do aumento 
de casos de Covid-19 e de 
novas medidas de restrição 
às atividades. “Esse proces-
so de agravamento recente 
da crise sanitária possivel-
mente interrompe ou atrasa 
a recuperação da atividade 
econômica”, diz o relatório.

Por outro lado, para o 
BC, uma possível reversão 
da economia “tende a ser 
bem menos profunda do 
que a observada em 2020, e 
provavelmente seria seguida 
por rápida recuperação, es-
pecialmente no segundo se-
mestre, na medida em que 
os efeitos da vacinação se-
jam sentidos de forma mais 
abrangente”. Em 2020, o 
PIB fechou o ano com que-
da de 4,1% em razão dos 
efeitos da pandemia.

A expectativa do BC é 
que a vacinação em massa, 
além de oferecer proteção 
contra casos mais leves de 
covid-19, reduzam signifi-
cativamente o número de 
casos graves, diminuindo 
a pressão sobre o sistema 
hospitalar e permitindo uma 
reabertura mais rápida da 
economia. “Considerando 
os planos de vacinação e a 
oferta de vacinas existentes 
até o momento, espera-se 

que os impactos econômi-
cos sejam mais perceptíveis 
no segundo semestre, em 
especial nos serviços pre-
senciais, que têm sido mais 
fortemente afetados pela 
pandemia”, diz o relatório.

Inflação

A inflação, calculada pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
deve encerrar 2021 em 5%, 
no cenário com taxa de juros 
(Selic) em 4,5% ao ano em 
2021 e 5,5% ao ano em 2022 
e câmbio partindo de R$ 
5,70. No relatório anterior, 
em dezembro, a projeção era 
3,4%. O BC também proje-
ta que a inflação deve ser de 
3,5% em 2022 e 2023.

A meta para este ano é de 
3,75% de inflação, com inter-
valo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior 
é 2,25% e o superior, 5,25%.

Commodities

“Refletindo o aumento 
nos preços das commo-
dities, o arrefecimento da 
alta nos preços dos alimen-
tos (3,49% no trimestre, 
ante 9,05% no trimestre 
anterior) foi menor que 
o antecipado. Pelo mes-
mo motivo, os preços dos 
combustíveis derivados do 
petróleo apresentaram sig-
nificativa elevação (10,42%) 
e contribuíram para a infla-
ção acima do esperado no 
período”, explicou o BC na 
publicação.

Entre os demais itens 
monitorados, destacaram-se 
também a alta nos preços 
de planos de saúde (após 
suspensão dos reajustes em 
2020), as transições de ban-
deira tarifária (de energia) e a 
variação sazonal atipicamen-
te baixa nas tarifas de ônibus 
urbano, refletindo suspensão 
de reajustes em algumas regi-

ões metropolitanas, em cená-
rio em que a pandemia ainda 
se mostra presente”, diz ain-
da o relatório.

Com a alta recente da 
inflação, o Banco Central 
elevou na última reunião do 
Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) a taxa básica de 
juros de 2% para 2,75% ao 
ano. A instituição também 
sinalizou que deve promo-
ver nova alta na próxima 
reunião do Copom, em 
maio.

Segundo a agência Brasil, 
esse é o principal instru-
mento usado pelo Banco 
Central para alcançar a me-
ta de inflação. A elevação da 
Selic, que serve de referên-
cia para as demais taxas de 
juros no país, ajuda a con-
trolar a inflação, porque a 
taxa causa reflexos nos pre-
ços, já que juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança, evitan-
do a demanda aquecida.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

A DIRETORIA | Élyson Embiruçú de Souza - Contador - BA-8825/O-8T-RJ - CPF 070.603.785-53

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: A Administração da Icatu Holding S.A., em cumprimento às disposições legais, apresenta aos 
Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras resumidas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Rio de Janeiro, 25 de 
março de 2021. A Administração.

Ativo 2020 2019
Circulante

Caixa e equivalentes de Caixa  17.458  81.191 
Aplicações financeiras  694.658  598.356 
Valores a receber e a realizar  3.991  12.947 

 716.107  692.494 
Não circulante

Valores a receber  5.131  5.555 
Impostos e contribuições a compensar  23.945  26.125 
Créditos tributários diferidos  172.040  172.631 
Depósitos judiciais  38.090  48.716 

 239.206  253.027 
Investimentos
Participações em coligadas e controladas  593.435  477.897 
Outros investimentos  51.585  50.803 

 645.020  528.700 
Imobilizado  24.274  25.893 

 1.624.607  1.500.114 

Passivo 2020 2019
Circulante

Impostos, contribuições e outras contas
 a pagar  29.747  24.881 

 29.747  24.881 
Não circulante

Empréstimos no exterior  475.612  349.366 
Obrigações a pagar  115  58 
Provisão para contingências  72.599  11.774 

 548.326  361.198 
Patrimônio líquido

Capital social  563.643  563.643 
Reserva de capital  125.921  125.921 
Resultado abrangente  72.570  88.792 
Reservas de lucros  284.400  335.679 

 1.046.534  1.114.035 
 1.624.607  1.500.114 

2020 2019
Receitas / (despesas) operacionais

Resultado de equivalência patrimonial  93.680  109.730 
Aluguel/ Venda de Imóveis  7.622  9.393 
Resultado Financeiro  15.496  32.344 
Administrativas e gerais  (92.019)  (73.803)
Tributárias  (7.356)  (4.958)
Outras receitas / (despesas)  (61.349)  1.480 

Resultado antes dos impostos  (43.926)  74.186 
Imposto de renda e contribuição social  (7.353)  - 

(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício  (51.279)  74.186 
(Prejuízo) / Lucro por ação  (69,79)  100,97 
Quantidade de ações  734.733  734.733 

Reservas de lucros
Capital social Reserva de capital Resultado abrangente Legal Patrimonial Lucros acumulados Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2019  563.643  125.921  42.879  13.076  248.417  -  993.936 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  74.186  74.186 
Destinação de resultados:
 Constituição de reserva legal  -  -  -  3.709  -  (3.709)  - 
 Constituição de reserva patrimonial  -  -  -  -  70.477  (70.477)  - 
Outros resultados abrangentes  -  -  45.913  -  -  -  45.913 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  563.643  125.921  88.792  16.785  318.894  -  1.114.035 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  (51.279)  (51.279)
Destinação de resultados:
 Absorção do prejuízo  (51.279)  51.279 
Outros resultados abrangentes  -  -  (16.222)  -  -  -  (16.222)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  563.643  125.921  72.570  16.785  267.615  -  1.046.534 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Queda de braço: Renner versus Guararapes – fundamento ou desconto?
Por Kate Monteiro

Conhecido por ser 
um setor cíclico da 
economia – bas-

tante influenciado por indi-
cadores como inflação, taxa 
de juros e câmbio – o vare-
jo de moda foi um dos mais 
penalizados pela pandemia 
em 2020, por causa do fe-
chamento de lojas durante 
o isolamento social.

Em plena crise, os con-
sumidores compraram me-
nos roupa, pressionando 
assim as receitas das com-
panhias. E embora o auxílio 
emergencial tenha surgido 
como um paliativo, não foi 
suficiente para o setor cair 
novamente nas graças de 
gestores e analistas.

Em 2021, a tão sonhada 
recuperação do varejo de 
moda não chegou. A se-
gunda onda da Covid-19 
atrapalhou a reabertura das 
lojas, enquanto o aumento 
na taxa de juros e a infla-
ção elevada surgiram como 
empecilhos para encarecer 
o crédito e enfraquecer o 
consumo.

O resultado foi ainda 
mais incerteza para o varejo 
de moda no curto prazo. Is-
so não significa que o setor 
seja ruim; no entanto, se-
gundo Eduardo Guimarães, 
especialista em ações da Le-
vante Investimentos, o mo-
mento ainda é de cautela.

Ele explica que, apesar do 
crescimento da venda digi-
tal nas companhias, o varejo 
de moda ainda é muito de-
pendente das lojas físicas e 
dos shoppings, e no cenário 
econômico atual, empresas 
atreladas ao crescimento da 
economia não estão perfor-
mando bem. “No Brasil, a 
venda online de roupas tem 
limite. As pessoas gostam 
de provar e experimentar, 
e uma hora o crescimento 
destes canais digitais chega 
a um teto”, aponta.

Segundo Guimarães, este 
é o motivo pelo qual os in-

vestidores estariam rebalan-
ceando carteiras, optando 
por posições mais sólidas 
entre estas: bancos, segura-
doras e até o próprio varejo 
de alimentos.

Contudo, é na crise que 
surgem as oportunidades, 
enquanto a abertura econô-
mica não chega, estes ativos 
estão bastante descontados, 
e o salto lá na frente pode 
garantir retornos interes-
santes para o investidor, a 
médio e longo prazo.

Por este motivo, na série 
Queda de Braço, em par-
ceria com a Comdinheiro, 
confrontamos duas compa-
nhias do setor, Lojas Ren-
ner (LREN3) e Guararapes 
(GUAR3), dona da Ria-
chuelo. De olho em funda-
mentos, preço e governan-
ça. Descubra qual é a top 
pick do varejo de moda!

A “Localiza” do  
varejo de moda

Receita, lucro líquido e 
margens melhores, quando 
o assunto são indicadores 
financeiros consistentes 
nos últimos cinco anos, a 
Lojas Renner (LREN3) não 
desaponta. De acordo com 
Guimarães, da Levante, a 
companhia é a líder do se-
tor. “A Renner é uma ‘Lo-
caliza’ do varejo de moda e 
a Guararapes seria a ‘Uni-
das’”, compara.

Conhecida por ser uma 
empresa conservadora fi-
nanceiramente, a Lojas 
Renner não ousa muito nas 
estratégias, mas nos últimos 
anos sempre entregou re-
sultados consistentes aos 
acionistas, com aumento 
expressivo da receita ou 
melhores margens.

Felipe Fernandes, ana-
lista da Flip Investimentos, 
explica que nos últimos cin-
co anos, tanto Lojas Renner 
como Guararapes apresen-
tavam um desempenho se-
melhante. Contudo, a partir 
de 2019, a dona da Riachue-

lo começou a recuar e não 
sustentou seu crescimento. 
“Guararapes sempre peca 
em alguma estratégia e aca-
ba dificultando a entrega 
consistente de resultados”, 
afirma o analista.

Já no horizonte dos últi-
mos 10 anos, a Renner tem 
um desempenho muito me-
lhor do que a concorrente, 
perceptível principalmente 
no seu lucro líquido e sua 
margem ebitda (indicador 
da lucratividade operacional 
de uma empresa e a qualida-
de do negócio)

Segundo dados da 
Comdinheiro, em 2012, 
por exemplo, a Renner ti-
nha uma margem Ebitda 
de 17,20%, com evolu-
ção constante nos últimos 
anos, e em setembro de 
2020 a companhia chegou 
a 24,14% desta margem. Já 
no caso da Guararapes, o 
movimento foi oposto, pas-
sando de 18,21% de mar-
gem ebitda em 2012, para 
8,27% em 2020, sem evolu-
ção ano após ano.

Um exemplo nítido de 
como a estratégia das com-
panhias destoa seria a políti-
ca de dividendos. Fernandes 
afirma que o varejo de mo-
da não é um setor conhe-
cido como bom pagador 
de proventos; contudo, em 
2020, com a taxa de juros 
no patamar de 2%, a Guara-
rapes entregou um dividend 
yield acima da Selic, na or-
dem de 2,85%, mesmo sem 
ter um resultado financeiro 
consistente.

Na contramão, a Renner 
teve apenas um dividend 
yield de 0,95%, bem abaixo 
da Selic. “A Renner prefere 
reinvestir o lucro no pró-
prio negócio, em contrapar-
tida entrega retornos me-
lhores aos seus acionistas 
ao longo do tempo”, afirma 
o analista.

Ele também destaca ou-
tros indicadores, como o 
CGAR (taxa de crescimen-
to anual composta). Nos 

últimos 5 anos, a Renner 
cresceu 4,17% por ano na 
sua receita e 13,60% no seu 
lucro, enquanto a Guarara-
pes teve um crescimento de 
2,5% na sua receita por ano 
e o lucro não teve uma evo-
lução constante, apresen-
tando também prejuízos.

Fernandes avalia o endi-
vidamento. Segundo ele, a 
Renner tem uma situação 
mais saudável quando se 
trata de sustentar as dívi-
das a médio e longo prazo. 
Não ocorre o mesmo com a 
concorrente; a Guararapes 
sofre com dívidas de curto 
prazo.

Isso apesar de se tratar de 
duas companhias que preci-
sam assumir dívidas para 
crescer, especialmente pelo 
braço de financiamento que 
ambas possuem – Midway 
Financeira, na Riachuelo, e 
Realize, na Renner.

O analista da Flip Inves-
timentos enxerga a Renner 
como a melhor alternativa de 
investimento no setor com 
base nos fundamentos qua-
litativos. “Resultados sólidos 
e capacidade de sustentar a 
operação”, reforça. Já olhan-
do para o lado quantitativo, 
ele destaca que o setor está 
bastante descontado e pode 
destravar valor com o fim da 
pandemia.

Embora Guararapes es-
teja negociando aproxima-
damente em R$ 14, e segun-
do o analista tenha maior 
potencial de valorização, ele 
ainda prefere a Renner, que 
negocia a 30 vezes preço/
lucro, no patamar de R$ 41 
e pode, segundo Fernan-
des, ter ainda um upside de 
48%, para R$ 48. “Guarara-
pes está barata, mas prefiro 
outros ativos com potencial 
maior, por exemplo Marisa 
(AMAR3)”, diz.

Ao som dos canhões

Apesar de a Renner vi-
ver um momento melhor 
do que a Guararapes, a 

preferência de Eduardo 
Guimarães, da Levante In-
vestimentos, é pela dona da 
Riachuelo. Ele acredita que 
uma mudança na operação 
da Guararapes além de me-
lhorias na sua governança 
corporativa poderiam con-
tribuir com o crescimento 
da receita da companhia, 
além de destravar o valor 
do papel.

Segundo o especia-
lista, uma das principais 
vantagens da Guararapes 
(GUAR3) seria a produção 
integrada. “A Riachuelo 
tem confecção própria das 
roupas, a Renner não”, afir-
ma. Outra é o desempenho 
da financeira, a Midway; de 
acordo com Guimarães, o 
cartão Riachuelo está entre 
os mais procurados.

O desconto da Guara-
rapes em relação à Renner 
também é elevado, no pa-
tamar de 38% preço/lucro. 
Diferença que teve uma re-
dução notável nos resulta-
dos do 4º trimestre de 2020 
da companhia. “A Guarara-
pes conseguiu diminuir a di-
ferença para a concorrente, 
porque a Renner teve queda 
na margem bruta de varejo 
e desempenho negativo nas 
vendas mesmas lojas”, ava-
lia a Levante Investimentos 
em relatório.

Diferença que, segundo 
Guimarães, vai diminuir 
ainda mais se a Guararapes 
se fortalecer nos seguintes 
pontos:

– Migração para o Novo 
Mercado: com melhorias 
na governança corporativa, 
entrar no Novo Mercado 
garantiria mais liquidez pa-
ra Guararapes destravar seu 
valor

– Melhorias na produtivi-
dade: enquanto a Renner é 
referência em criar coleções 
e vender tudo no primeiro 
lançamento, a Guararapes 
já teve coleções que não 
vingaram.

No 4º trimestre de 2020, 
a Guararapes apresentou 

melhorias na margem bruta, 
expansão do seu canal digi-
tal (com salto de 192% na 
venda online) e vendas nas 
mesmas lojas estáveis. Gui-
marães está otimista com 
o futuro da companhia e a 
retomada de consumo dos 
brasileiros pós-pandemia.

Governança

Ainda no quesito gover-
nança corporativa, as com-
panhias também apresen-
tam diferenças. A Renner 
(LREN3) é uma empresa 
de capital pulverizado, com 
a maior parte das suas ações 
no capital aberto. Já a Gua-
rarapes (GUAR3) é uma 
companhia que concentra 
seu controle nos fundado-
res.

Segundo Filipe Ferreira, 
diretor da Comdinheiro, o 
conflito de ter forte presen-
ça da família fundadora na 
companhia está na tomada 
de decisões, que nem sem-
pre podem favorecer os 
acionistas minoritários.

Ele explica que isso tam-
bém tem impactado nos 
resultados da Guararapes, 
que nos últimos anos apre-
sentou múltiplos menores 
de preço/lucro do que a 
Renner por causa dos fun-
damentos. “Pode ser opor-
tunidade para o investidor, 
mas esse valuation reduzi-
do dificulta novas rodas de 
captação da empresa”, ad-
verte Ferreira.

Contudo, em uma nova 
onda de ESG nos investi-
mentos, há desafios para 
ambas as companhias. No 
caso da Guararapes, uma 
produção têxtil socialmente 
responsável será um ponto 
muito cobrado pelo merca-
do. Enquanto a Renner, pelo 
fato de ter o capital pulveriza-
do, terá o desafio de se man-
ter nos trilhos mesmo sem 
“ninguém olhando”.

Por Kate Monteiro, especial para o 

Monitor Mercantil 
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