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PEC 186
DÁ CALOTE
Direitos sociais, estados e municípios são 
prejudicados pela proposta do governo.  
Por Maria Lucia Fattorelli, página 2

CONTROLAR AVANÇO 
TECNOLÓGICO
Tecnologias transformadoras do século 20 
não teriam sido possíveis sem liderança do 
Estado. Por Marcos de Oliveira, página 3

UBER OU
REBU
Motoristas precisam de lei que assegure 
sobrevivência sem matar os profissionais. 
Por Mônica Gusmão, página

Falta de produtos em mercados 
retoma maior nível de 2020
Preços altos e ausência de matéria-prima

A ruptura, índice que mede 
a falta de produtos nas 
prateleiras dos super-

mercados, fechou janeiro em alta. 
Conforme aponta estudo exclu-
sivo desenvolvido pela Neogrid, 
a ruptura alcançou 12,49% em 
janeiro contra os 12,10% em de-
zembro de 2020.

Quando se analisa o histó-
rico da ruptura ao longo do 
último ano, pode-se notar que 
o índice vem em uma crescen-
te desde setembro de 2020. A 
maior porcentagem foi regis-
trada em maio do ano passado, 
auge da pandemia, quando a 

ruptura atingiu os 12,57%. 
De acordo com Robson Mu-

nhoz, CCO da Neogrid, a rup-
tura tão alta no varejo se dá pe-
la falta de matéria-prima. “Está 
faltando papel, papelão, madei-
ra, vidro e alumínio, entre outros 
materiais. E isso vem causando 
transtorno na indústria que im-
pacta toda a cadeia de abasteci-
mento. A indústria não consegue 
embalar e nem produzir produ-
tos e com isso, atrasa produção 
e entrega”, explica. 

Outro fator apontado pelo 
executivo é o poder de compra 
dos brasileiros que caiu. “Sem 

auxílio emergencial do governo 
temos a redução de consumo 
ou, no mínimo, a redução do 
consumo de produtos com valor 
mais alto.

“Um exemplo prático, eu com-
prava uma margarina de marca 
mais famosa, mas passo a com-
prar uma marca mais barata que 
atende o objetivo final da mesma 
forma”, exemplifica Munhoz. 

O terceiro fator que explica o 
aumento da ruptura, segundo o 
executivo, é a alta de preço dos 
produtos que acarretam uma ne-
gociação mais demorada entre o 
varejo e a indústria.

Segundo a CNC, 75 mil lojas fecharam 
em 2020, maior número em 4 anos
Quase 99% eram micro e pequenas empresas

Um levantamento di-
vulgado hoje (1º) pela 
Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) aponta que 75 mil 
estabelecimentos comerciais com 
vínculos empregatícios fecharam 
as portas no Brasil em 2020, pri-
meiro ano da pandemia. Esse nú-
mero é calculado a partir da dife-
rença entre o total de abertura e 
de fechamento das lojas.

As micro e pequenas empresas 
responderam por 98,8% dos pon-
tos comerciais fechados. Todas as 
unidades da federação registra-
ram saldos negativos. Os estados 
mais impactados foram São Pau-
lo (20,30 mil lojas), Minas Gerais 

(9,55 mil) e Rio de Janeiro (6,04 
mil).

Essa retração anual do comér-
cio é a maior registrada desde 
2016, quando 105,3 mil lojas sa-
íram de cena devido à recessão 
econômica do período. Apesar do 
alto número de estabelecimentos 
que fecharam suas portas no ano 
passado, as vendas no varejo tive-
ram queda de apenas 1,5%. Esse 
percentual, segundo a CNC, foi 
menor do que o esperado para um 
momento crítico.

Foram fechados 25,7 mil postos 
de trabalho com carteira assinada 
em 2020. O último ano onde hou-
ve queda também foi em 2016, 
quando foi registrada retração de 

176,1 mil postos de trabalho. No 
entanto, o saldo negativo do ano 
passado não reverteu a quantida-
de de vagas geradas entre 2017 e 
2019. Nesse período, o número de 
postos criados foi de 220,1 mil.

A entidade do comércio ava-
lia que a mudança no processo 
de abertura de lojas com víncu-
los empregatícios, observado até 
2019, “não significa necessaria-
mente uma nova tendência de 
atrofia no mercado de trabalho do 
varejo para os próximos anos”. 
O estudo, porém, observa que há 
menor capacidade de geração de 
vagas por meio do comércio ele-
trônico, cujas vendas cresceram 
37% em 2020.

Governo insiste 
em ‘flexibilizar’ 
legislação 
trabalhista

O governo prorrogou até 6 de 
março o prazo para uma consul-
ta pública de “disposições rela-
tivas à legislação trabalhista que 
institui o Programa Permanente 
de Consolidação, Simplificação 
e Desburocratização de Normas 
Trabalhistas e o Prêmio Nacional 
Trabalhista”. A proposta visa mu-
dar itens da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).

Segundo a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), entre os 
pontos que mais afetam os direi-
tos trabalhistas estão: ampliação 
do trabalho aos domingos e feria-
dos; flexibilização de normas de 
segurança e saúde do trabalho; e 
dificultar a ação dos fiscais do tra-
balho em multar a empresa con-
tratante em casos de terceirização.

Para o secretário de Relações 
de Trabalho da CUT, Ari Alo-
raldo do Nascimento, o pano de 
fundo da regulamentação dessas 
matérias é tirar os sindicatos das 
negociações. “Eles querem tirar 
os sindicatos de toda e quaisquer 
negociações por que nós atrapa-
lhamos os planos do governo e 
dos empresários. A extinção do 
Ministério do Trabalho, rebaixado 
a secretaria, já sinalizava que para 
este governo não existe trabalha-
dor, existe colaborador”, diz Ari.

A Consulta criticada pela Asso-
ciação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anamatra) 
em nota conjunta assinada pelas 
associações Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT), 
Brasileira dos Advogados (Abrat) 
e pelo Sindicato Nacional dos Au-
ditores Fiscais (Sinait).

Ex-presidente 
da França
pega três anos 
de prisão

Nesta segunda-feira, o ex-presi-
dente francês Nicolas Sarkozy, de 
66 anos, foi condenado a três anos 
de prisão por corrupção e tráfico 
de influência. A sentença foi dada 
em um caso de suborno a um juiz 
em troca de informação privile-
giada sobre uma investigação da 
sua campanha presidencial. Cabe 
recurso.

Sarkozy é o segundo ex-manda-
tário na França a ser condenado 
por corrupção, mas o primeiro 
a ter que ir para a prisão. Antes 
dele, Jacques Chirac (1995-2007), 
seu antecessor e durante anos seu 
mentor político, foi condenado a 
dois anos de prisão por desvio de 
fundos, mas em regime aberto.

Dificilmente, porém, Sarkozy 
cumprirá pena atrás das grades. O 
Tribunal Correcional de Paris deci-
diu que dois dos três anos da sen-
tença estão isentos de cumprimen-
to e o terceiro ano da condenação 
pode ser convertido em prisão do-
miciliar ou vigilância com o uso de 
tornozeleira eletrônica.

O ex-presidente, que coman-
dou a França entre 2007 e 2012, 
sempre negou as acusações e afir-
mou que foi vítima de uma caça 
às bruxas por parte de promoto-
res que teriam usado meios exces-
sivos para espionar seus negócios.

Sony deixará 
de vender 
áudio e vídeo 
no Brasil

A Sony anunciou nesta segun-
da-feira que no final de março dei-
xará de vender produtos de TV, 
áudio e vídeo no Brasil. A multi-
nacional japonesa já havia anteci-
pado o fechamento de sua fábrica 
em Manaus. A empresa informou 
em comunicado que manterá ape-
nas o setor de games e soluções 
profissionais, conforme anuncia-
do em setembro passado. A Sony 
explicou no texto que os consoles 
de jogos serão importados.

Em setembro de 2020, a empre-
sa anunciara o fechamento de sua 
fábrica, após 48 anos. A empresa 
justificou que “sempre adota me-
didas para fortalecer a estrutura 
e a sustentabilidade dos seus ne-
gócios para responder às rápidas 
mudanças do ambiente externo”, 
segundo a agência de notícias Xi-
nhua.

Marcelo Camargo/ABr
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PEC 186 dá calote em direitos sociais, estados e municípios
Por Maria Lucia 
Fattorelli

A pressão social im-
pediu que o Substi-
tutivo da Proposta 

de Emenda Constitucional 
(PEC) 186/2019, conheci-
da como PEC Emergencial, 
fosse votado dia 25, apenas 
3 dias após a sua divulga-
ção pelo senador Márcio 
Bittar, mas a sua votação já 
está anunciada para dia 2de 
março.

O referido substitutivo 
está muito mais nocivo que 
a proposta original, pois 
abarca trechos de outras 
propostas, antecipando in-
clusive trechos da PEC 32, 
chamada de reforma admi-
nistrativa, que na realidade 
desmonta a estrutura do 
Estado brasileiro, represen-
tando uma profunda mo-
dificação na Constituição 
Federal de 1988, transfor-
mando-a na constituição do 
mercado! 

A desculpa que vem sen-
do usada para convencer 
parlamentares e a opinião 
pública da “emergência” 
dessa PEC é a necessidade 
de disponibilizar recursos 
para pagar o auxílio emer-
gencial, usando assim uma 
necessidade social premen-
te para desmontar os di-
reitos sociais conquistados 
desde 1988 e ainda em fa-
se atrasada de implantação 
efetiva. 

Evidentemente, é funda-
mental retomar o pagamento 
do auxílio emergencial aos 
famintos, porém, não pre-
cisamos destruir os direitos 
sociais, pois temos recursos 
de sobra, líquidos, em caixa, 
mais que suficientes para ga-
rantir tal benefício.

Possuímos quase R$ 5 
trilhões em caixa: R$ 1,289 
trilhão na conta única do 
Tesouro Nacional, R$ 1,836 
trilhão em reservas interna-
cionais, R$ 1,393 trilhão de 
sobra de caixa dos bancos 
parados no Banco Central 
rendendo juros somente 
aos bancos, às custas do 
povo! Além disso tivemos 
superávit de mais de US$ 
50 bilhões na balança co-
mercial em 2020; temos 
potencial para arrecadar tri-
butos de ricos que não pa-
gam e várias outras fontes 
de recursos, pois o Brasil é 

riquíssimo!
Não faltam recursos no 

Brasil! Prova disso é a des-
tinação de centenas de bi-
lhões, todos os anos, para a 
remuneração diária da sobra 
de caixa dos bancos, a de-
nominada Bolsa-Banqueiro, 
que deveria ser imediata-
mente interrompida, junta-
mente com outros nocivos 
mecanismos operados pelo 
Banco Central.

Como aceitar a chan-
tagem colocada agora, na 
PEC 186, que faz um ver-
dadeiro escambo entre di-
reitos sociais e auxílio emer-
gencial? Se existem recursos 
para Bolsa-Banqueiro ilegal 
não deveriam faltar para o 
auxílio emergencial aos fa-
mintos!

O que está ocorrendo 
no Brasil é gravíssimo: um 
verdadeiro desmonte pro-
gressivo do Estado em prol 
dos interesses do merca-
do. Desde a crise fabricada 
principalmente pela polí-
tica monetária do Banco 
Central em 2014, tal crise 
tem sido usada para justifi-
car o insano teto de gastos 
(EC-95), contrarreformas 
(Trabalhista, Previdenciária, 
Administrativa), a entrega 
do Banco Central para o 
mercado financeiro (PLP 
19/2019, inconstitucional), 
privatizações que atingem 
Petrobras, Eletrobras, Cor-
reios, Casa da Moeda, Ser-
pro, Dataprev, entre várias 
outras empresas estratégi-
cas e lucrativas.

A crise fabricada tem le-
vado milhões de empresas 
de todos os setores à fa-
lência e milhões ao desem-
prego, aumentando a de-
sigualdade social no Brasil 
ao mesmo tempo em que 
seguem elevadíssimos os lu-
cros dos bancos e a brutal 
concentração de renda e ri-
queza, que fazem do Brasil 
um dos países mais injustos 
do mundo.

A PEC 186 é mais um in-
grediente que vem justifica-
do por essa crise fabricada, 
desmontando os direitos 
sociais previstos na Consti-
tuição. O mais grave é que 
sua votação é iminente, 
cortando direitos em plena 
pandemia, sem o imprescin-
dível debate público, tendo 
em vista que parlamentares 
são representantes do povo, 

e não podem tomar decisão 
drástica de modificar o es-
copo da Constituição sem 
ouvir a sociedade civil.

O Substitutivo da PEC 
186 insere, no Art. 6º da 
Constituição (CF), um pa-
rágrafo único que condi-
ciona a garantia de direitos 
sociais ao equilíbrio fiscal: 
“Será observado, na pro-
moção dos direitos sociais, 
o direito ao equilíbrio fiscal 
intergeracional”.

Com esse dispositivo, 
todos os direitos sociais 
previstos no Art. 6º da 
CF (educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transpor-
te, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a 
proteção à maternidade 
e à infância, a assistência 
aos desamparados) fica-
rão condicionados a um 
conceito de “equilíbrio 
fiscal”, isto é, ficarão 
constitucionalmente su-
bordinados ao pagamen-
to da questionável dívida 
pública que nunca foi de-
vidamente auditada, co-
mo manda a CF.

A grande mídia e analistas 
conservadores têm usado a 
expressão “equilíbrio fiscal” 
como justificativa para cor-
tar investimentos sociais, 
sendo que a verdadeira cau-
sa de desequilíbrio fiscal no 
país tem sido o exorbitante 
gasto com o pagamento de 
juros e amortizações da dí-
vida pública.

O condicionamento dos 
direitos sociais ao paga-
mento da chamada dívida 
pública corresponde a um 
CALOTE à Saúde, Educa-
ção e todos os direitos so-
ciais, pois coloca o gasto fi-
nanceiro acima dos direitos 
sociais previstos no Art. 6º 
da CF.

O Substitutivo contém 
ainda o fim das vinculações 
(pisos) de recursos para saú-
de e educação, nas esferas 
federal, estaduais e munici-
pais, o que é um retrocesso 

histórico inaceitável!.
Como resultado da forte 

pressão social, alguns jor-
nais noticiaram na sexta-
-feira (26) que o senador 
Márcio Bittar irá fazer uma 
modificação em seu Subs-
titutivo, modificando essa 
parte. Entretanto, ainda que 
de fato faça essa modifica-
ção, se ele mantiver a subor-
dinação dos direitos sociais 
ao pagamento da dívida pú-
blica (inserida no parágrafo 
único do Art. 6º da CF) e 
a desvinculação de recursos 
para pagar a questionável 
dívida pública (inserida no 
Art. 167-F), estará irreme-
diavelmente comprometida 
a garantia dos direitos so-
ciais no Brasil, aprofundan-
do ainda mais as desigualda-
des sociais.

A PEC 186 representa 
um calote também aos es-
tados e municípios, pois 
acaba com o ressarcimento 
pela União das perdas de 
estados e municípios com 
a chamada Lei Kandir: lei 
federal (Lei Complementar 
87/96) que concedeu isen-
ção de imposto estadual 
(ICMS) sobre exportações 
de produtos primários e 
semi-elaborados, obrigando 
o governo federal ressarcir 
estados e municípios dessa 
perda. Ao longo dos anos, 
o ressarcimento tem sido 
historicamente insuficien-
te e a PEC 186 extingue a 
possibilidade de reposição 
dessas perdas, empobrecen-
do todos os entes federados 
do país.

Por outro lado, a PEC 
186 é permissiva com de-
vedores da Previdência, na 
medida em que permite que 
a pessoa jurídica em débi-
to com a Seguridade Social 
possa contratar com o Po-
der Público e receber bene-
fícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios. Ela acaba 
também com a destinação 
de 28% do PIS/Pasep para 
os financiamentos do BN-
DES.

A PEC 186 insere dis-
positivos que explicitam o 
privilégio do gasto finan-
ceiro com a chamada dívida 
pública: “A União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os 
Municípios devem conduzir 
suas políticas fiscais de for-
ma a manter a dívida públi-
ca em níveis que assegurem 

sua sustentabilidade”. (...) 
“A elaboração e a execução 
de planos e orçamentos de-
vem refletir a compatibili-
dade dos indicadores fiscais 
com a sustentabilidade da 
dívida”.

Dessa forma, a PEC 186 
aumentará a desigualdade 
social, pois além de condi-
cionar os direitos sociais ao 
“equilíbrio fiscal”, reforça 
ainda mais o privilégio da 
questionável dívida pública, 
que não tem servido para 
investimentos, como decla-
rou o próprio Tribunal de 
Contas da União, mas tem 
alimentado vários mecanis-
mos financeiros ilegais e ile-
gítimos.

Cabe ressaltar que duran-
te 20 anos produzimos R$ 1 
trilhão de “superávit primá-
rio” e este não foi suficiente 
para controlar o crescimen-
to da dívida interna federal, 
que explodiu de R$ 86 bi-
lhões para R$ 4 trilhões no 
período, justamente porque 
a verdadeira causa de dese-
quilíbrio fiscal no país tem 
sido o exorbitante gasto 
com os mecanismos do Sis-
tema da Dívida, em especial 
aqueles operados pelo Ban-
co Central.

Adicionalmente, a PEC 
186 permite que sejam fei-
tas operações de crédito 
para custear despesas cor-
rentes, alegando que o país 
está precisando se endividar 
para cobrir os gastos com a 
pandemia, o que é engano-
so.

Na verdade, a autorização 
para emissão de dívida para 
custear despesas correntes 
visa “legalizar” o pagamen-
to de juros da dívida pública 
com recursos oriundos de 
novos empréstimos, o que 
já vem sendo feito de forma 
inconstitucional, por meio 
de artifício de contabiliza-
ção de juros como se fosse 
amortização, conforme tem 
denunciado a Auditoria Ci-
dadã da Dívida desde a CPI 
da Dívida em 2009/2010.

O Substitutivo da PEC 
186 privilegia mais uma vez 
o pagamento da dívida ao 
permitir que recursos dis-
poníveis na Conta Única do 
Tesouro (o chamado “su-
perávit financeiro”) sejam 
destinados para o pagamen-
to da dívida pública, ainda 
que tenham vinculação com 

determinado investimento 
social.

O Substitutivo também 
prevê que, caso a relação 
entre despesas correntes e 
receitas correntes supere 
95%, no âmbito dos Es-
tados, Distrito Federal e 
Municípios, será acionado 
um gatilho que faculta aos 
Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário, ao Minis-
tério Público, ao Tribunal 
de Contas e à Defensoria 
Pública do ente, vedar, por 
exemplo:

– a concessão de qual-
quer aumento, vantagem, 
criação de cargos, planos de 
carreira, entre vários direi-
tos devidos aos servidores 
públicos;

– qualquer aumento de 
despesa obrigatória; 

– o aumento real do sa-
lário-mínimo ou benefícios 
previdenciários; 

– criação ou expansão de 
programas e linhas de fi-
nanciamento, que poderiam 
estimular o funcionamento 
produtivo da economia.

Na tentativa de gerar um 
argumento a favor da PEC, 
o relator inseriu a continui-
dade do chamado “orça-
mento de guerra”, permitin-
do que gastos relacionados 
à pandemia (principalmente 
o “Auxílio Emergencial”) 
fiquem dispensados da ob-
servância das limitações 
quanto à criação, à expan-
são ou ao aperfeiçoamento 
de ação governamental que 
acarrete aumento de despe-
sa.

Porém, parlamentares 
e sociedade em geral não 
podem se deixar enganar 
por este dispositivo, que na 
verdade deveria existir pa-
ra todos os investimentos 
sociais há muito tempo, e 
sua aprovação não deveria 
estar condicionada ao des-
monte dos direitos sociais 
inseridos na Constituição 
de 88, nitidamente para que 
sobrem mais recursos ainda 
para os gastos financeiros 
com a chamada dívida pú-
blica, cada vez mais obscura 
e injustificável, cuja audito-
ria, com participação social, 
é urgente e necessária!

Maria Lucia Fattorelli é coordenadora 
Nacional da Auditoria Cidadã da 

Dívida e membro titular da Comissão 
Brasileira Justiça e Paz da CNBB.

Está ocorrendo 
um desmonte 
progressivo do 
Estado em prol  
dos interesses  
do mercado
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Governo pode – e deve 
– controlar progresso 
tecnológico

Nos últimos 40 anos, o trabalho pagou taxa efetiva 
de imposto de mais de 25% por meio da folha de 

pagamento e do imposto de renda federal nos EUA. Mes-
mo há 20 anos, o capital era tributado de forma mais leve 
do que o trabalho, com investimentos em equipamentos e 
software enfrentando alíquotas de cerca de 15%, mostra 
pesquisa (2020) feita por Daron Acemoğlu, professor do 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com Andrea 
Manera e Pascual Restrepo.

“Esse diferencial se ampliou com cortes de impostos 
sobre rendas altas, a conversão de muitas empresas em 
fechadas, que estão isentas de imposto de renda corporati-
vo, e generosas concessões de depreciação. Como resul-
tado, os investimentos em software e equipamento são 
tributados a taxas inferiores a 5% hoje e, em alguns casos, 
as empresas podem até obter subsídios líquidos quando 
investem em capital”, afirma Acemoğlu na última edição 
de Finance and Development, do FMI.

O professor do MIT explica que um caminho de tec-
nologia centrado na automação não é predeterminado. 
É uma consequência das escolhas de pesquisadores e de 
empresas. “Podemos fazer escolhas diferentes. Mas tal 
correção de curso exige um esforço conjunto para redire-
cionar a mudança tecnológica, o que só pode acontecer se 
o governo desempenhar um papel central na regulamenta-
ção da tecnologia.”

“Deixo claro”, adianta Acemoğlu, “que não me refiro 
ao governo bloqueando a tecnologia ou retardando o 
progresso tecnológico. Em vez disso, deve fornecer incen-
tivos que desviem a composição da inovação de um foco 
excessivo na automação e mais em direção a tecnologias 
amigáveis ao ser humano que produzam oportunidades de 
emprego, especialmente bons empregos.”

Não há nada de incomum ou revolucionário nessa ideia. 
“Como mostrei, o Governo dos Estados Unidos encora-
jou a automação por meio de sua tributação assimétrica 
de capital e trabalho. Um primeiro passo seria corrigir esse 
desequilíbrio.” Subsídios a P&D direcionados a tecno-
logias específicas que ajudam a produtividade humana 
e aumentam a demanda de trabalho poderiam ser uma 
resposta.

“O governo pode realmente redirecionar a tecnologia 
de forma eficaz?”, pergunta Acemoğlu. “Minha resposta 
é que os governos fizeram isso no passado e, em muitos 
casos, com surpreendente eficácia. As tecnologias trans-
formadoras do século 20, como antibióticos, sensores, 
motores modernos e a internet, não teriam sido possíveis 
sem o apoio e liderança do governo.”

Gripezinha

Em 23 e 25 de novembro, quando Guedes e Pazuello 
negaram uma segunda onda de Covid e afirmaram ser só um 
repique, eram registradas 170 mil mortes. Três meses depois, 
mais 85 mil vítimas, alta de 50%. Guedes não devia se meter 
com saúde, nem Pazuelo com números; e vice-versa.

Rápidas

Começa nesta terça o seminário online “Imersões: Arte 
e Arquitetura”, que propõe novos olhares sobre os pa-
drões hegemônicos da arquitetura no Rio. Inscrições em 
imersoes.arq.br *** A Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI) ingressou com uma Ação Civil Pública, elaborada 
pelo escritório Quintão & Lencastre Advogados, na 17ª 
Vara Federal Cível do DF, para impedir a transferência do 
Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados.

Padtec Holding S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME n° 02.365.069/0001-44 | NIRE 3530055967-3 | Código CVM n° 01841-4

Edital de Convocação de AGEO a ser realizada em 31/03/2021
Convocamos os acionistas da Companhia para reunirem-se em AGEO (“Assembleia”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, 
em 1º convocação, dia 31/03/21, às 11 h., para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: Em AGE: (i) submissão, 
à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), do pedido de migração da Companhia para o segmento de listagem denominado Novo Mercado; 
(ii) realização da oferta pública de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Instrução da CVM n° 476/09, conforme 
alterada; (iii) reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às exigências autorregulatórias do regu-
lamento do Novo Mercado e outras alterações para refletir melhorias em seu texto, conforme detalhado na Proposta da Administração 
divulgada ao mercado em 26/02/21; (iv) alteração e consolidação da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia; 
e (v) alteração e consolidação da Política de Remuneração da Companhia. Em AGO: (i) aprovação das contas dos administradores, do 
relatório de administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do rela-
tório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31/12/20; (ii) aprovação da 
proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31/12/20; (iii) eleição dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício 
social a se encerrar em 31/12/21; e (v) na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos mem-
bros e fixar a sua remuneração. Instruções para participação: Tendo em vista os fatos envolvendo a pandemia da COVID-19, bem como 
riscos envolvidos e o papel de toda coletividade na mitigação de seu contágio, a Assembleia da Companhia será realizada de forma exclu-
sivamente digital, por meio da plataforma “Zoom”. Assim, considerando a necessidade de adoção de medidas de segurança, os acionis-
tas que desejem participar desta Assembleia por meio da plataforma “Zoom” devem enviar solicitação à Companhia pelo e-mail ri@
padtec.com.br, até às 13 h. do dia 29/03/21, a qual deverá ser devidamente acompanhada de toda a documentação necessária para par-
ticipação, conforme instruções gerais deste Edital de Convocação. As demais instruções para participação desta Assembleia por meio da 
plataforma “Zoom” podem ser encontradas na Proposta de Administração divulgada nesta data, disponível para consulta nos sites da 
CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-hol-
ding/). Instruções gerais: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., e do artigo 9°, §4°, do Estatuto Social, para participar da Assem-
bleia os acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar à Companhia, além do documento de identidade (Carteira de Iden-
tidade Registro Geral “RG”, a Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos pro-
fissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos socie-
tários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) comprovante expedido pela instituição financeira presta-
dora dos serviços de escrituração das ações da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.) com, no máximo, 48 h. de antecedência da 
data da realização da Assembleia; (b) instrumento de outorga de poderes de representação; e (c) relativamente aos acionistas partici-
pantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. 
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados 
no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato 
societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar 
procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotis-
tas na Assembleia Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de 
quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da admi-
nistradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá 
apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Com relação à participação por meio 
de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos 
termos do artigo 126, §1°, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §1° e §2° da Lei n° 10.406/02 
(“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, 
a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante 
ou certificado digital. Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assem-
bleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 
126, §1°, da Lei das S.A.; e (ii) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no 
âmbito do Processo CVM RJ 2014/3578, julgado em 04/11/14, ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu 
contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acio-
nista ou advogado. Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado os 
documentos societários da pessoa jurídica e a procuração, que deverão estar notarizados, consularizados e/ou apostilados, conforme 
aplicável, devendo ser apresentada sua tradução juramentada para o português, exceto se o idioma for inglês. De acordo com a ICVM 481 
a administração da Companhia também disponibilizou aos seus acionistas modelo de procuração conforme Pedido Público de Procura-
ção publicado nesta data. O acionista que desejar participar utilizando-se desta procuração, deverá enviá-la para o e-mail ri@padtec.
com.br até às 11 h. do dia 29/03/21, devidamente acompanhada da documentação necessária informada neste Edital de Convocação. 
Outras informações para o uso do Pedido Público de Procuração estão disponíveis na Proposta da Administração disponibilizada pela 
Companhia. A fim de melhor organizar os trabalhos da Assembleia, solicitamos aos senhores acionistas que enviem aos cuidados da área 
de Relações com Investidores da Companhia com, no mínimo, 48 horas de antecedência em relação ao horário da Assembleia, documen-
tos hábeis à sua identificação e, conforme o caso, à comprovação de poderes para a representação, bem como comprovante expedido 
por instituição depositária até, no máximo, 3 dias antes da data da Assembleia, contendo sua respectiva posição acionária ou, conforme 
o caso, a posição acionária do acionista sendo representado. Ainda, a Companhia ressalta que Companhia adotará o procedimento de 
voto a distância, nos termos do artigo 21-A da ICVM 481, facultando aos seus acionistas o exercício do direito de voto por meio de Bole-
tim de Voto a Distância. Neste caso, até o dia 24/03/21 (inclusive), o acionista deverá transmitir instruções de preenchimento, enviando 
o respectivo Boletim de Voto a Distância: (1) ao escriturador das ações de emissão da Companhia; (2) aos seus agentes de custódia que 
prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou (3) diretamente à Companhia, 
endereçada ao Departamento de Relações com Investidores por meio do e-mail ri@pactec.com.br. Para informações adicionais, o acio-
nista deverá observar as regras previstas na ICVM 481 e os procedimentos descritos no Boletim de Voto a Distância e na Proposta da 
Administração disponibilizados pela Companhia. Por fim, de acordo com a Lei das S.A., a eleição de membros do Conselho de Adminis-
tração pode ser realizada por votação majoritária, processo de voto múltiplo ou voto separado. Nesse sentido, o acionista ou conjunto de 
acionistas representando o percentual de 5% do capital social com direito a voto (desconsideradas as ações em tesouraria) que deseja-
rem poderão encaminhar o requerimento de voto múltiplo, por meio de notificação escrita entregue à Companhia com até 48 horas antes 
da realização da Assembleia Geral, de modo que a Companhia, em conformidade com a legislação aplicável, divulgará um “Aviso aos 
Acionistas” informando a respeito da realização da eleição dos membros do Conselho de Administração por meio do processo de voto 
múltiplo, conforme solicitado pelos referidos acionistas. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na 
Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social e no site da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-hol-
ding/), tendo sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 (www.b3.com.br). Campinas, 26/02/21. Sebastião Sahão Junior - 
Presidente do Conselho de Administração.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º FEVEREIRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º dia de fevereiro de 2021, às 18 horas, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária da VLI S.A. 
(“Companhia” ou “VLI”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos 
do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, incluído pela Lei 14.030/2020 e regulamentado pela Instrução Normativa 
DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, § 4º, 
da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de representantes da totalidade das acionistas da Companhia. PRESENÇA E QUÓRUM: 
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro 
de Presença de Acionistas arquivado na sede social da Companhia, tendo sido verificada, portanto, existência de quórum 
necessário para a instalação da Assembleia e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, o Diretor 
Presidente da Companhia, Sr. Ernesto Peres Pousada Junior e a Gerente Geral de Governança e Societário, Sra. Joyce Andrews 
da Costa. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ernesto Peres Pousada Junior, que convidou a Sra. Joyce Andrews 
da Costa para secretariar a assembleia. ORDEM DO DIA: Apreciar pedidos de renúncia e eleição de membros do Conselho 
de Administração da Companhia. DELIBERAÇÕES: Devidamente instalada a Assembleia, discutidos os temas e prestados os 
esclarecimentos necessários, as acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer condição ou reservas: I) 
Consignar a renúncia (a) da sra. Thaís Ricarte Peters do cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia; e 
(b) do Sr. Fabiano Penna Zimmermann do cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, formalizadas 
mediante Termos de Renúncia enviados à Companhia e arquivados em sua sede; Os conselheiros retirantes deixaram de exercer 
suas funções estatutárias perante o Conselho de Administração da Companhia nas datas constantes nos respectivos Termos de 
Renúncia, tendo as acionistas expressado votos de agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante o 
exercício do cargo; II) Tendo em vista a vacância do cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia com 
a renúncia disposta no item “I” retro disposto, eleger o Sr. Rafael de Oliveira Morais, brasileiro, casado, contador, portador da 
cédula de identidade nº 1.877.886, emitida pela SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 695.503.011-68, com endereço profissional 
no SBS, Quadra 04, Lotes 3/4, Ed. Matriz I da Caixa Econômica Federal, 21º Andar, Brasília/DF, CEP 70092-900, para o cargo 
de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do respectivo Termo de Posse a ser lavrado em 
livro próprio, por meio do qual tomará posse e ficará investido dos poderes necessários para o exercício das suas funções, tendo 
mandato unificado com os demais conselheiros anteriormente eleitos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as 
contas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Na oportunidade, o membro do Conselho 
de Administração ora eleito declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por 
lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a 
fé pública ou a propriedade.  Tendo em vista as renúncias e eleição retro mencionadas, a composição consolidada de membros 
titulares e respectivos suplentes do Conselho de Administração da Companhia passa a ser:

Conselho de Administração da VLI S.A.
Titular Suplente

Luciano Siani Pires Márcio Felipe Milheiro AignerPresidente do Conselho de Administração
Fabiano de Carvalho Filho Viktor Nigri Moszkowicz

Ivan Malekzadeh Fadel Vitor Ribeiro Vieira
Marcos Pinto Almeida Fernando Bernardes Boniolo Ziziotti

Bruno Henrique Lopez Lima Ronald José Paz Vargas
Takeshi Mitsui Naoya Kubo

Rafael de Oliveira Morais -
A Companhia manterá arquivados os comprovantes para atendimento de elegibilidade, reputação e capacidade, e/ou outros 
requisitos normativos/legais do membro do Conselho de Administração ora eleito, em cumprimento ao artigo 147 da Lei nº 
6.404/76. Ressalta-se que a vaga em aberto para membro suplente do Conselho de Administração será preenchida oportuna-
mente na Assembleia Geral convocada para este fim, nos termos do Estatuto Social da Companhia e em conformidade com a Lei 
nº 6.404/76. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o 
artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou que esta as-
sembleia atendeu todos os requisitos para sua realização, em observância à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020. 
Em seguida, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, esta foi lida, 
achada conforme e assinada por todos os acionistas presentes. [Assinaturas: Mesa: Ernesto Peres Pousada Junior, Presidente da 
Mesa; Joyce Andrews da Costa, Secretária da Mesa. Acionistas Presentes: Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS; Mitsui & Co. Ltd.; Vale S.A.; Brookfield Brazil Infrastructure Fundo de Investimento em Participações;  Brasil 
Port Holdings L. P.; e BNDES Participações S.A.-BNDESPAR]. São Paulo/SP, 1º de fevereiro de 2021. Joyce Andrews da Costa - Se-
cretária da Mesa. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 88.962/21-0 em 11/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Cobrança do IR começa 
com defasagem de 113,09%
Em campanha, Bolsonaro prometeu isenção a partir de R$ 5 mil

Começou nesta se-
gunda-feira o pra-
zo para entrega 

da declaração do Imposto 
de Renda, que vai até 30 
de abril. Com a decisão do 
presidente Jair Bolsonaro 
(ex-PSL) de, mais uma vez, 
não cumprir a promessa de 
campanha de corrigir a ta-
bela do IRPF (pessoa físi-
ca), mais de 10,5 milhões de 
brasileiros serão obrigados 
a pagar o tributo este ano, 
inclusive os que ganham 
menos de R$ 2 mil por mês 
de salário - R$ 900 a mais 
do que o salário mínimo. 
Dados de estudo feito pe-
lo Sindicato Nacional dos 

Auditores-Fiscais da Recei-
ta Federal do Brasil (SIndi-
fisco) apontam uma defasa-
gem de 113,09% na tabela 
do IRPF.

A isenção do tributo con-
tinua valendo apenas para 
quem ganha até R$ 1.903,98 
por mês. O trabalhador que 
ganha R$ 1.903.99, um 
centavo a mais, pagará R$ 
142,00 de imposto, e assim 
por diante. Durante a cam-
panha eleitoral, Bolsonaro 
prometeu isenção de IRPF 
para quem ganhasse até R$ 
5 mil, depois reduziu para 
R$ 3 mil e, no início deste 
ano, falou que dava “pra dar 
uma mexidinha”, mas não 

mexeu uma palha e a tabela 
segue sem correção desde 
2015.

Se a tabela do imposto 
de renda tivesse sido corri-
gida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) referente a 
2020, que foi de 4,52%, a 
alíquota de 7,5% seria apli-
cada aos trabalhadores que 
recebem entre R$ 4.022,90 
e R$ 5.972,39. As demais 
alíquotas (15%, 22,5% e 
27,5%) também seriam re-
adequadas.

Sem a correção, a alíquo-
ta de 7,5% será aplicada aos  
contribuintes que tiveram 
rendimentos mensais em 

2020 entre R$ 1.903,99 e R$ 
2.826,65.

E a mais alta, de 27,5% 
será aplicada aos que ga-
nharam mais de R$ 4.664,68 
por mês. Se a tabela tivesse 
sido corrigida pelo  IPCA, 
o percentual seria cobrado 
dos que ganharam mais de 
R$ 9.996,73. 

De acordo com os técni-
cos do Sindifisco, quem ga-
nha menos é proporcional-
mente mais prejudicado do 
que quem ganha mais. Um 
trabalhador com salário de 
5.000, por exemplo, paga 
R$ 505,64 de imposto por 
mês, 545% a mais do que 
deveria.

Balança comercial tem o pior fevereiro desde 2014
A importação de uma 

plataforma de petróleo fez 
a balança comercial (dife-
rença entre exportações e 
importações) registrar o 
menor resultado para meses 
de fevereiro em sete anos. 
No mês passado, o Brasil 
exportou US$ 1,152 bilhão 
a mais do que importou. O 

valor é 50,4% inferior ao de 
fevereiro do ano passado e 
representa o saldo mais bai-
xo para o mês desde 2014.

Com o desempenho de 
fevereiro, a balança comercial 
acumula superávit de US$ 27 
milhões nos dois primeiros 
meses de 2021. Em janeiro, 
o indicador tinha registrado 

déficit de US$ 1,125 bilhão. 
No primeiro bimestre, a ba-
lança acumula o menor saldo 
para o período desde 2001. 
Naquele ano, a balança ti-
nha registrado déficit de US$ 
337,86 bilhões nos dois pri-
meiros meses.

Em fevereiro, as exporta-
ções somaram US$ 16,183 

bilhões, com crescimento 
de 3,9% pela média diária 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado. Por causa 
da plataforma de petróleo, 
avaliada em US$ 1,4 bilhão, 
as importações atingiram 
US$ 15,030 bilhões, com 
alta de 13,9% na mesma 
comparação.

Livre das ‘rachadinhas’ senador compra mansão de R$ 6 mi
A anulação da quebra de 

sigilo fiscal e bancário do 
senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) -  no pro-
cesso onde é investigado por 
enriquecimento ilícito - de-
cidida isoladamente pela 5ª 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) poderá ser 
referendada pela Corte.

Mesmo tendo se livrado 
das chamadas “rachadinhas” 
em seu gabinete na época 
em que era deputado esta-
dual pelo Rio de Janeiro, en-
tre 2007 e 2018, apontadas 

pelo Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf), o senador comprou 
uma mansão de quase R$ 6 
milhões em Brasília. Segun-
do reportagem do portal O 
Antagonista, a mansão luxu-
osa fica no Setor de Mansões 
Dom Bosco, no Lago Sul, e 
que Flávio e sua mulher “vi-
sitaram discretamente outras 
casas de luxo, algumas às 
margens do Lago Paranoá 
e anunciadas por até R$ 10 
milhões”. O senador lavrou 
a escritura de compra “num 

serviço notarial de Brazlân-
dia”.

O Antagonista ainda in-
forma que parte dos R$ 5,97 
milhões utilizados na com-
pra do imóvel foi financiada 
junto ao Banco Regional de 
Brasília (BRB), “presidido 
por Paulo Henrique, no-
me do governador Ibaneis 
Rocha, que é aliado do clã 
Bolsonaro”. Na campanha 
eleitoral de 2018, o senador 
declarou patrimônio de R$ 
1,7 milhão ao TSE. Seu sa-
lário enquanto senador é de 

R$ 25 mil mensais.
No processo da rachadi-

nha, o Ministério Público 
do ERJ, o acusa de desviar 
R$ 6,1 milhões dos cofres 
públicos, através do desvio 
de salários de ex-assessores 
fantasmas quando era de-
putado estadual. Os pro-
motores destacam, ainda, 
que, entre 2010 e 2017, ele 
lucrou R$ 3 milhões em 
transações imobiliárias com 
“suspeitas de subfatura-
mento nas compras e super-
faturamento nas vendas”.
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Uber ou rebu

Os motoristas de aplicativos – Uber, 99 etc. – in-
tegram um tipo de tecnologia conhecida como 
“disruptiva”, isto é, tecnologias que rompem 

um paradigma e criam uma situação nova. A questão que 
envolve a existência de vínculo empregatício entre os mo-
toristas de aplicativos de Uber não é nova.

Na Inglaterra, o Uber recorreu de decisão judicial toma-
da por uma corte do Reino Unido em novembro de 2017, 
que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre 
os motoristas e a empresa. O juiz alegou que os motoris-
tas cadastrados no aplicativo não são autônomos e teriam 
direito a salário mínimo nacional e férias remuneradas.

Em sede de recurso, a empresa alegou que os moto-
ristas de táxis são autônomos há bastante tempo e que, 
segundo um estudo recente da Universidade de Oxford, 
além de ganharem mais do que o salário mínimo do país, 
os motoristas queriam manter a liberdade e flexibilidade, 
benefícios que seriam perdidos caso fossem classificados 
como trabalhadores da empresa. A Suprema Corte do 
Reino Unido definiu que motoristas da Uber são funcio-
nários do aplicativo, e não trabalhadores autônomos. Por 
isso, têm direito a salário mínimo, aposentadoria e férias 
remuneradas, entre outros direitos.

Aqui no Brasil, a 5ª Turma (RR-100123-
89.2017.5.02.0038) entende pela inexistência de rela-
ção de emprego entre os motoristas e o aplicativo de 
transportes. A decisão tem por base a inexistência de 
onerosidade e subordinação da relação. No voto, foi 
adotada a tese que o alto percentual sobre os valores 
pagos pelas viagens recebidos pelos motoristas im-
pedia a onerosidade, um dos requisitos exigidos para 
caracterização do vínculo trabalhista. Por outro lado, 
a flexibilidade do motorista quanto a determinação de 
sua rotina de trabalho, escolha de clientes, jornada de 
trabalho de itinerário, retiram outro requisito do víncu-
lo empregatício, a subordinação.

No mesmo sentido, a 4ª Turma (AIRR -10575-
88.2019.5.03.003) entendeu que a atividade de motorista 
de aplicativo de Uber mais se aproxima com a do trans-
portador autônomo, regida pela Lei 11.442/2007.

Entendo que a relação do motorista e aplicativo de 
Uber é um novo contrato firmado em novos parâmetros, 
que não afastam os requisitos caracterizadores da relação 
de emprego. Segundo a CLT, para que uma pessoa seja 
considerada empregada de outra é preciso que seja pessoa 
física, que preste serviços a outra pessoa física ou jurídica 
pessoalmente (pessoalidade), em caráter habitual (habi-
tualidade), sob subordinação jurídica (subordinação) e 
mediante salário (onerosidade). Os motoristas satisfazem 
rigorosamente a todos e podem ser, em tese, considerados 
empregados:

– Pessoalidade do motorista – o motorista de aplicati-
vo se inscreve na plataforma e passa a ser titular de uma 
matrícula, que lhe é exclusiva, não podendo ceder a sua 
matrícula a um terceiro para que passe a trabalhar em seu 
lugar quando não puder ou não quiser ir.

– Recusas frequentes de recorridas de passageiros po-
dem levar a seu desligamento;

– Equilíbrio entre o “alto percentual sobre os valores 
pagos pelas viagens recebidos pelos motoristas” com o 
gasto com despesas com o veículo, tais como manutenção, 
combustível, aluguel...;

– Empresa escolhe o carro e determina a contratação 
de seguros;

– Poder diretivo do empregador de punir ou “descre-
denciar’ o motorista de acordo com as recusas de viagens 
e clientes.

– Controle dos motoristas nos tempos offline, em que 
são obrigados a prestarem explicações, sob pena de sofre-
rem punições.

Negar o reconhecimento de vínculo ao motorista de 
aplicativo de Uber é admitir a exploração da mão de 
obra sem qualquer proteção legal. O Judiciário não pode 
acobertar situações antijurídicas. O que os motoristas de 
aplicativo precisam para ontem é de uma lei específica 
que assegure a sobrevivência da profissão sem matar os 
profissionais.

Empréstimos: taxas dos bancos do país 
seguem altas para o empreendedor

Uma análise de 
dados disponí-
veis no Relatório 

Semanal de Juros do Ban-
co Central do Brasil para 
o ano de 2020, mostra que 
as empresas brasileiras ti-
veram acesso a mais de R$ 
1 trilhão de crédito em di-
ferentes linhas, em função 
do aumento da oferta no 
período e da queda da Taxa 
Selic, que está em 0,17% ao 
mês desde agosto passado. 
No entanto, desde o dia 10 
de março, início da pande-
mia de Covid-19, os cinco 
maiores bancos do país ain-
da continuam com taxas de 
juros elevadas para o cliente 
final, além de terem regis-
trado um aumento médio 
ponderado de 52% no spre-
ad bancário, nas linhas ana-
lisadas, passando de 259% 
a 343% em relação à Taxa 
Selic.

As conclusões foram ob-
tidas em estudo realizado 
pela Capital Empreendedor 
sobre seis diferentes moda-
lidades de crédito pré-fixa-
das: antecipação de recebí-
veis de cartão de crédito; 
capital de giro com prazo de 
até 365 dias; capital de giro 
com prazo superior a 365 
dias; cheque especial; con-
ta garantida e desconto de 
duplicatas. O levantamento 
focou nas cinco maiores 
instituições financeiras do 
Brasil que juntas detêm cer-
ca de 70% do mercado de 
crédito a empresas do país. 

Entre elas, o Santander, 
apesar de estar na lideran-
ça com maior número de 
quedas, ainda é o banco 
mais ‘caro’ no período ana-
lisado - a instituição possui 

as piores taxas em três das 
seis linhas da amostra - an-
tecipação de cartão, capital 
de giro acima de 365 dias e 
cheque especial. A institui-
ção aparece também junto 
ao Banco do Brasil com as 
melhores taxas em duas das 
modalidades de créditos pa-
ra o empresariado.

“Esse estudo mostra 
importantes dados relacio-
nados ao comportamen-
to do crédito ao longo de 
meses em que empresários 
precisaram ser ainda mais 
resilientes e atentos às op-
ções disponíveis no merca-
do”, afirma Juliano Graff, 
da Capital Empreendedor. 
“Apesar do spread elevado 
praticadas pelas instituições 
analisadas, hoje há uma 
maior oferta de opções, in-
clusive digitais, aumentando 
a competitividade do mer-
cado de crédito e isso deve 
se acelerar nas próximas 
fases do Open Banking”, 
finaliza Graff. 

Linhas de crédito

O saldo da linha de cré-
dito que mais cresceu entre 
março e dezembro foi a de 
Capital de Giro com prazo 
de até 365 dias, destinada 
ao financiamento de curto 
prazo das empresas. Houve 
um crescimento do saldo de 
crédito de 73% em dezem-
bro de 2020 com relação a 
março do mesmo ano, com 
crédito disponível de R$ 
69,9 bilhões, ante R$ 40,4 
bilhões. O levantamento 
da Capital Empreendedor 
aponta que a linha corres-
ponde a 7% dos recursos 
livres de crédito oferecidos 

às empresas, atrás apenas 
da linha de Capital de Giro 
com prazo superior a 365 
dias, com 33% do saldo 
de crédito disponível (R$ 
361,97 bilhões), e do Des-
conto de Duplicatas, com 
10% do saldo de crédito 
(R$ 125,97 bilhões).

Outra linha que pode ser 
interessante para as empre-
sas, por contar com uma 
taxa reduzida de juros, é 
a Antecipação de Faturas 
de Cartão de Crédito, que 
atingiu uma redução média 
de 16% no período consi-
derado. A linha representa 
4% do saldo total de cré-
dito com recursos livres no 
mercado, com R$ 45,32 bi-
lhões concedidos até 30 de 
dezembro.  

A análise mostra ainda 
que a linha de Conta Ga-
rantida sofreu uma queda 
de 38% no uso durante a 
pandemia, representando 
R$ 21,59 bilhões em de-
zembro (2% dos recursos 
totais) ante os R$ 37,06 bi-
lhões oferecidos em março 
de 2020. A alta de spread na 
categoria também é expres-
siva: houve um aumento de 
66% entre março e dezem-
bro, atingindo 1342%, com 
taxa média dos bancos de 
2,22% ao mês. 

Entre todas as opções es-
tudadas, o Cheque Especial 
é a que possui as piores ta-
xas, com uso cada vez me-
nor: em dezembro, apenas 
0,66% do saldo de crédito 
disponível vem dessa linha, 
o que representa R$ 6,1 bi-
lhões e uma queda de 43% 
sobre o início do ano. É 
também a modalidade com 
o maior spread bancário – 

7538%, com taxa média de 
12,45% ao mês.

Entre cada uma das mo-
dalidades, no fim do perío-
do do estudo, vale destacar 
ainda que: 

Antecipação das faturas 
de cartão de crédito – O 
Bradesco foi o que regis-
trou maior queda (-40%) 
e ofereceu a menor taxa a 
0,35%; 

Capital de giro com prazo 
até 365 dias - O Santander 
foi o que registrou maior 
queda (-52%), seguindo a 
Taxa Selic, e o Banco do 
Brasil ofereceu a menor ta-
xa a 0,65%.

Capital de giro com pra-
zo superior a 365 dias - 
Nesta modalidade, o Itaú 
foi a instituição que mais 
reduziu suas taxas, che-
gando a -31%, enquanto o 
Branco do Brasil foi o que 
teve a menor queda (-13%). 
Apesar disso, o BB mante-
ve a menor taxa dos Big 5, 
a 0,80%. 

Cheque especial - A Cai-
xa teve a maior queda nas 
taxas de juros chegando a 
-12% e também é a insti-
tuição que oferece a menor 
taxa, a 8,82%. 

Conta garantida - Nova-
mente o Santander regis-
trou a maior queda na taxa 
(-26%), oferecendo nessa 
modalidade também a me-
nor taxa (1,81%). 

Desconto de duplicata 
- O Santander também foi 
o banco que teve a maior 
queda na taxa de juros, 
chegando a -59%, e a me-
lhor taxa, com 0,47% ao 
mês enquanto o Bradesco 
registrou a menor redução 
(-25%). 

Tuitaço em protesto ao ICMS da diálise 
mobiliza 3,7 milhões de brasileiros

Os pacientes renais e to-
da a comunidade da nefro-
logia movimentaram as re-
des sociais para cobrar dos 
Poderes Executivo de São 
Paulo a garantia de isenção 
fiscal para as clínicas de di-
álise conveniadas ao Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 
Com a campanha #ADiali-
seNaoPodeParar, o tuitaço 
alcançou mais de 3,7 mi-
lhões de pessoas em todo o 
país. Apesar do expressivo 
engajamento, o Governo 
de São Paulo não se mani-
festou e continua sem rece-
ber o setor para negociar a 
inclusão das clínicas na lista 
de empresas que tiveram 
mantidas a alíquota zero 
do imposto. A deputada fe-
deral Carmen Zambelli, os 
deputados estaduais Arthur 
do Val, Ataíde Teruel, Le-
tícia Aguiar, Caio França e 

Rafa Zimbaldi aderiram ao 
movimento, entre outras fi-
guras públicas.

Marcos Alexandre Vieira, 
presidente da ABCDT, des-
taca que os protagonistas do 
movimento são os pacien-
tes renais e seus familiares, 
preocupados com a pró-
pria vida e seu tratamento 
tendo mais um custo com 
o ICMS: para clínicas de 
diálise, a nova carga tribu-
tária ultrapassa os 21,95% 
no custo de medicamentos 
e insumos fundamentais 
para o tratamento da diáli-
se. “Estamos diante de um 
expressivo aumento de cus-
tos, com grandes chances 
de afetar a continuidade e a 
qualidade do tratamento de 
milhares de pacientes renais 
crônicos”, reforça Vieira. 
Segundo ele, essa oneração 
na operação das clínicas, 

que há anos exercem sua 
função no limiar devido à 
falta de reajustes, pode co-
locar em risco o tratamento 
de milhares de pacientes re-
nais crônicos.

De acordo com a AB-
CDT, embora haja o enten-
dimento da necessidade de 
reequilíbrio das contas pú-
blicas, setores como a saú-
de devem ser preservados 
de readequações de receita 
provenientes de aumento 
de carga tributária, mesmo 
que esse fato se dê por su-
pressão de benefícios. Des-
se modo, as organizações 
representativas do setor 
formalmente requereram a 
prorrogação das isenções 
do ICMS, em linha com a 
prorrogação de vigência 
dos Convênios no Confaz 
na categoria de Hospitais 
Públicos, Santas Casas e 

Hospitais Filantrópicos da-
do ao modelo híbrido de 
financiamento das terapias 
de diálise pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

No total, 30 mil pacien-
tes renais crônicos no esta-
do de São Paulo e mais de 
140 mil no Brasil dependem 
da Terapia Renal Substitu-
tiva (TRS) para sobreviver. 
Somente no estado de São 
Paulo, 180 clínicas de diálise 
são credenciadas ao SUS e 
faturam os insumos médicos 
utilizados nas terapias e seus 
respectivos honorários de 
serviços, por meio da aplica-
ção de preços previstos em 
tabelas previamente fixadas, 
diretamente ao Ministério da 
Saúde. Mesmo há anos sem 
reajustes significativos, esses 
estabelecimentos são res-
ponsáveis pelo atendimento 
de 90% dos pacientes.
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Controladora e Consolidado

Nota Capital social
Reserva de 

capital
Ágio em 

transação de capital
Ajuste de avaliação 

patrimonial
Ajuste acumulado 

de conversão
Lucros / prejuízos 

acumulados
Total do patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018 131.846 (2.674) – (8.472) (1.424) (105.981) 13.295
Lucro líquido do exercício – – – – – 5.439 5.439
Ajuste de avaliação patrimonial – – – (191) – – (191)
Ajuste variação cambial de controladas – – – – (195) – (195)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 131.846 (2.674) – (8.663) (1.619) (100.542) 18.348

Controladora e Consolidado

Nota Capital social
Reserva de 

capital
Ágio em 

transação de capital
Ajuste de avaliação 

patrimonial
Ajuste acumulado 

de conversão
Lucros / prejuízos 

acumulados
Total do patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 131.846 (2.674) – (8.663) (1.619) (100.542) 18.348
Lucro líquido do exercício – – – – – 17.211 17.211
Ajuste variação cambial de controladas – – – – (511) – (511)
Aumento de capital 67.365 – – – – – 67.365
Ágio em transação de capital 26.3 – – 599 – – – 599
Saldos em 31 de dezembro de 2020 199.211 (2.674) 599 (8.663) (2.130) (83.331) 103.012

Controladora e Consolidado
2020 2019

Lucro do exercício 17.211 5.439
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente
para a demonstração do resultado:
Outros resultados abrangentes
Ajustes de conversão de balanço das controladas no exterior (511) (195)
Ajustes de avaliação patrimonial – (191)
Resultado abrangente do exercício 16.700 5.053
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 16.700 5.053
Resultado abrangente do exercício 16.700 5.053

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida 27 – – 169.293 –
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados 28 – – (107.614) –
Lucro bruto – – 61.679 –
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas 29.1 (3.332) (4.936) (15.928) (5.558)
Despesas comerciais 29.1 – – (13.754) –
Despesas de pesquisa e desenvolvimento 29.1 – – (17.852) –
Resultado de equivalência patrimonial 12.5 25.650 7.349 (476) 6.220
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 29.2 (6.033) 2.997 4.088 3.228
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras 16.285 5.410 17.757 3.890
Resultado financeiro
Receitas financeiras 30.1 982 32 7.157 211
Despesas financeiras 30.2 (56) (3) (7.513) (1.282)
Lucro antes do IRPJ e CSLL 17.211 5.439 17.401 2.819
Imposto de renda e contribuição social
Corrente 31 – – (190) 9
Diferido 31 – – – 2.611
Lucro líquido do exercício 17.211 5.439 17.211 5.439
Resultado atribuível aos:
Acionistas controladores 17.211 5.439 17.211 5.439
Lucro líquido do exercício 17.211 5.439 17.211 5.439
Lucro por ação básico e diluído 26 0,2194 0,3328 0,2194 0,3328

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício antes dos impostos das operações continuadas 17.211 5.439 17.401 5.439
Lucro do exercício antes dos impostos das operações descontinuadas – – – –
Lucro do periodo antes dos impostos 17.211 5.439 17.401 5.439
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do exercício com o caixa
gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Depreciação e amortização 3 3 7.163 3
Juros e variações monetária sobre empréstimos – – 3.080 –
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (3) – (7.906) –
Constituição (reversão) de provisões diversas – – 284 –
Provisões para riscos trabalhistas, tributários e cíveis 330 (3.876) (5.547) (2.806)
Provisões para obsolescência dos estoques – – 230 –
Resultado de equivalência patrimonial (25.650) (1.006) 476 (4.379)
Constituição (reversão) de passivo descoberto – (2.586) – (1.841)
Baixa de ativo imobilizado e intangível 13 (2) 271 (2)
IRPJ e CSLL diferidos – – – (2.611)
Perda na venda de imóveis – 991 – 991
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes 3 – (22.784) –
Estoques – – (11.909) –
Ativo mantido para venda 255 – 255 –
Impostos a recuperar 153 – 1.539 –
Imposto de renda e contribuição social – (1.341) – (1.836)
Transações com partes relacionadas (3.487) – – –
Operações financeiras – – (3.160) –
Depósito judicial 9.912 (4.751) 9.407 (422)
Outras contas a receber (273) 666 (747) 2.050
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Arrendamento mercantil com partes relacionadas – – (1.550) –
Fornecedores – – 24.337 128
Risco sacado – – (1.937) –
Obrigações sociais 60 (37) 2.262 (156)
Impostos a pagar e contribuições (248) 7 (8.980) 50
Transações com partes relacionadas – – (1.340) –
Operações financeiras – – 3.160 –
IRPJ e CSLL - pagos – (21) (190) (710)
Encargos de dívidas - pagos (Nota 15.1) – – (3.052) –
Outras contas a pagar (139) (227) 2.780 (423)
Caixa líquido aplicado (gerado) nas atividades operacionais (1.860) (6.741) 3.543 (6.525)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento de capital em controlada (caixa) (336) – (336) –
Aplicações financeiras em garantia – – (5.389) 2.278
Aquisição de imobilizado e intangível – 4.988 (12.654) 2.981
Caixa e equivalente de ativos mantidos para venda – 1.000 – 1.000
Contrato de mútuo partes relacionadas 2.188 754 – –
Caixa líquido aplicado (gerado) nas atividades de investimentos 1.852 6.742 (18.379) 6.259
Integralização de capital 8 – 8 –
Captações de empréstimos e financiamentos (Nota 15.2) – – 49.364 –
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal (Nota 15.1) – – (66.327) –
Debêntures – – 39.078 –
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos 8 – 22.123 –
Variação cambial de caixa em moeda estrangeira – – (511) –
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa – 1 6.776 (266)
Caixa e equivalentes de caixa inicial pela consolidação – – 54.576 –
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 – 3.328 3.594
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1 1 64.680 3.328

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 1 1 64.680 3.328
Contas a receber de clientes 5 – – 100.296 –
Estoques 6 – – 61.989 –
Impostos a recuperar 7 1.717 1.630 23.562 1.657
Operações financeiras 17 – – 37.139 –
Outros créditos 9 356 – 2.356 –
Total do ativo circulante 2.074 1.631 290.022 4.985
Ativo não circulante mantido para venda
Ativo mantido para venda 11 – 255 – 255
Total ativo não circulante mantido para venda – 255 – 255
Não circulante
Contas a receber de clientes 5 – – 2.377 –
Impostos a recuperar 7 – 240 324 10.097
Partes relacionadas 10 6.072 2.585 – –
Aplicações financeiras em garantia 8 – – 19.395 –
Operações financeiras 17 – – 11.460 –
Depósito Judicial 22.2 1.187 11.099 2.364 11.771
Outros créditos 9 925 1.008 2.905 1.008
Investimentos 12.1 122.227 35.811 – 35.515
Imobilizado 13 – 16 18.540 16
Intangível 14 24 24 29.217 24
Total do ativo não circulante 130.435 50.783 86.582 58.431
Total do ativo 132.509 52.669 376.604 63.671

PADTEC HOLDING S.A. (ANTERIORMENTE DENOMINADA IDEIASNET S.A.)
CNPJ nº 02.365.069/0001-44

BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto lucro por ação, expresso em reais - R$)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

1 - Receitas 3 – 230.718 –
1.1. Vendas de mercadorias, produtos e serviços – – 222.812 –
1.2. Provisão para devedores duvidosos 3 – 7.906 –
2 - Insumos adquiridos de terceiros (7.437) (3.792) (91.267) (7.014)
2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos – – (67.219) –
2.2. Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais (1.916) (1.885) (21.337) (2.083)
2.3. Outros (5.521) (1.907) (2.711) (4.931)
3 - Retenções (3) (3) (7.163) (3)
3.1. Depreciação e amortização (3) (3) (7.163) (3)
4 - Valor adicionado líquido (7.437) (3.795) 132.288 (7.017)
5 - Valor adicionado recebido em transferência 26.632 11.676 6.681 11.888
5.1. Resultado de equivalência patrimonial 25.650 3.592 (476) 5.079
5.2. Receitas financeiras 982 32 7.157 211
5.3. Outras – 8.052 – 6.598
6 - Valor adicionado total a distribuir 19.195 7.881 138.969 4.871
7 - Distribuição do valor adicionado 19.195 7.881 138.969 4.871
7.1. Pessoal e encargos 1.624 1.866 48.691 1.957
Remuneração direta 1.312 1.404 36.653 1.495
Benefícios 286 381 9.556 381
FGTS 26 81 2.482 81
7.2. Impostos, taxas e contribuições 257 351 62.966 (4.079)
Federais 257 351 43.943 (4.079)
Estaduais – – 17.975 –
Municipais – – 1.048 –
7.3. Remuneração do capital de terceiros 103 225 10.101 1.554
Despesas financeiras 56 – 7.513 1.329
Aluguéis 47 225 2.588 225
7.4. Remuneração do capital próprio 17.211 5.439 17.211 5.439
Lucro retidos do período 17.211 5.439 17.211 5.439

1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. Contexto operacional: A Padtec Holding S.A. (“Companhia”, B3: 
PDTC3) (anteriormente denominada Ideiasnet S.A. ou “Ideiasnet”), 
iniciou suas operações como empresa de investimentos em projetos de 
Internet em 2000, ano em que abriu seu capital na B3. Seu foco consis-
tia em investir em empresas de tecnologia com rápido crescimento em 
diversas áreas de atuação, como SaaS (do inglês Software as a Service) 
na indústria de segurança e construção, tecnologia no setor financeiro 
e de pagamentos, digital commerce, digital media, mobilidade, banda 
larga e óptica. Durante muitos anos, a Companhia se posicionou como 
uma venture capital de tecnologia no Brasil, participando ativamente 
de todos os estágios de desenvolvimento de suas investidas, consoli-
dou-se como referência no setor e foi sinônimo de empreendedorismo 
com alto nível de Governança Corporativa. 1.2. Incorporação de Ações 
da Padtec S.A. pela Companhia: A Administração da Companhia vinha 
estudando a operação de Incorporação de Ações da Padtec, na forma 
do artigo 252 da Lei das S.A., há cerca de dois anos. No dia 06/04/2020, 
a Ideiasnet convocou Assembleia Geral Extraordinária para deliberar 
sobre a Incorporação de Ações. Em 1o/06/2020, a Companhia realizou 
a incorporação de ações de emissão da Padtec S.A., conforme aprovado 
em AGE de 27/04/2020, então seu único ativo, com a consequente con-
versão da Padtec S.A. em sua subsidiária integral. Hoje, a Companhia é 
a única acionista da Padtec S.A., uma sociedade por ações de capital fe-
chado. Para as presentes informações financeiras consolidadas, foi con-
siderado consolidação integral da Padtec S.A. a partir de 1º/06/2020, 
data que ocorreu a incorporação de ações.
Balanço patrimonial em 01/06/2020 (Em milhares de Reais)
Ativo Consolidado
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 54.576
Contas a receber de clientes 69.606
Estoques 50.310
Impostos a recuperar 13.657
Operações financeiras 36.548
Outros créditos 1.525
Total do ativo circulante 226.222
Não circulante
Contas a receber de clientes 2.377
Impostos a recuperar 14
Aplicações financeiras em garantia 14.006
Operações financeiras 8.891
Depósito Judicial 513
Outros créditos 1.980
Investimentos –
Imobilizado 17.033
Intangível 25.270
Total do ativo não circulante 70.084
Total do ativo 296.306
Passivo Consolidado
Ciculante
Empréstimos e financiamentos 39.623
Operações de arrendamento mercantil 2.716
Fornecedores 31.150
Risco sacado 3.908
Partes relacionadas 2.288
Impostos e contribuições a pagar 9.099
Impostos e contribuições a pagar - parcelamento 234
Obrigações sociais 17.156
Provisões diversas 2.273
Operações financeiras 36.548
Outras contas a pagar 1.996
Total do passivo circulante 146.991
Não circulante
Provisões para riscos trabalhistas e tributários 11.082
Empréstimos e financiamentos 20.744
Operações de arrendamento mercantil 2.191
Impostos e contribuições a pagar - parcelamento 3.192
Operações financeiras 8.891
Total do passivo não circulante 46.100
Patrimônio líquido
Capital social 230.003
Reservas de capital 21
Lucros / prejuízos acumulados (124.829)
Ajuste ou conversão de balanço (1.980)
Total do patrimonio liquido 103.215
Total do passivo 296.306
A Companhia possui participações diretas e indiretas nas seguintes 
controladas:

Participação %
2020 2019

Direta Indireta Direta Indireta
Chenonceau 
 Participações S.A. (a) 100,00% 100,00%
Automatos 
 Participações Ltda. (b) 100,00% 100,00%
Padtec S.A. (c) 100,00% 34,16%
Sucursal Argentina (d) 100,00% 100,00%
Padtec EUA (e) 100,00% 100,00%
Padtec Colômbia (f) 100,00% 100,00%
Padtec Chile (g) 100,00% 100,00%
a) Chenonceau é uma empresa não operacional que tem como objetivo 
deter participações em outras empresas e detém uma participação mi-
noritária na empresa Batanga Media Inc. Essa participação minoritária 
foi objeto de impairment (reconhecimento de perda) em dezembro 
de 2019, pois a Administração entende que a Companhia tem baixa 
probabilidade em recuperar o valor desse investimento; b) Automatos 
Participações é uma empresa não operacional que tem como objetivo 
deter participações em outras empresas. Atualmente não detém ne-
nhum investimento; c) Padtec S/A, é uma empresa capital fechado, que 
realiza o desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções 
turnkey para sistemas ópticos. Seu portfólio inclui equipamentos para 
acesso corporativo, Data Center Interconnect, Storage Area Network 
Extension, redes metropolitanas e redes multi-terabit de longa distân-
cia terrestre; d) Padtec Sucursal Argentina é uma empresa operacio-
nal argentina, constituída como filial da Padtec S/A em 2007. O seu 
objetivo principal é a realização de atividades comerciais, revenda de 
produtos do Grupo e prestação de serviços de implantação, operação 
e manutenção. A totalidade de suas ações é detida pela Padtec S.A.; 
e) Padtec Estados Unidos da América é uma empresa operacional es-
tabelecida nos USA, no estado de Georgia. Constituída em fevereiro de 
2014. O seu objetivo principal é a realização de atividades comerciais, 
revenda de produtos do Grupo e prestação de serviços de implantação, 
operação e manutenção. A totalidade de suas ações é detida pela Pa-
dtec S.A.; f ) Padtec Colômbia é uma empresa operacional estabelecida 
na Colômbia no estado/província de Bogotá. Constituída como filial em 
outubro de 2014. O seu objetivo principal é a realização de atividades 
comerciais, revenda de produtos do Grupo e prestação de serviços de 
implantação operação e manutenção. A totalidade de suas ações é 
detida pela Padtec S.A.; e g) Padtec Chile é uma empresa operacional 
estabelecida no Chile. Constituída em junho de 2019, sendo 100% das 
ações de sua emissão subscrita pela Padtec Sucursal Argentina. O seu 
objetivo principal é a realização de atividades comerciais, revenda de 
produtos do Grupo e prestação de serviços de implantação, operação 
e manutenção. 1.3. Impactos da Covid-19: A Administração avalia 
constantemente o impacto do Covid-19 nas operações e na posição 
patrimonial e financeira da Companhia e de suas controladas, bus-
cando implementar medidas apropriadas para mitigar os possíveis 
impactos da pandemia em suas atividades. Até a data de autorização 
para emissão dessas demonstrações contábeis individuais e consolida-
das, as seguintes medidas foram tomadas e os principais assuntos que 
estão sob monitoramento constantes estão listados a seguir: • Criação 
do Comitê de Crise no primeiro trimestre de 2020, com o objetivo de 
analisar continuamente a situação, garantir a continuidade das ope-
rações, proteger o caixa, melhorar a liquidez e promover a saúde e 
segurança de todos os empregados, diretores e demais stakeholders 
da Companhia; • Implementação de home office para as áreas admi-
nistrativas, comercial e de tecnologia em março de 2020, que deverá 
permanecer até o primeiro semestre de 2021; • Monitoramento e 
avaliação de prazos de entregas e pagamento de fornecedores interna-
cionais de matéria-prima, sendo que até o momento não há indicativos 
de riscos relevantes de atraso que possam impactar as operações; • 
Avaliação das condições contratuais de empréstimos e financiamentos. 
No primeiro semestre de 2020, os prazos de pagamento de principal 
foram alongados junto a algumas instituições financeiras no montante 
total de R$ 7.300, visando assim mitigar eventuais riscos de liquidez; 
e • Monitoramento do risco de inadimplência dos clientes, sendo que 
até o momento não há nenhum impacto significativo a ser divulgado.

resultados abrangentes é reclassificado para o resultado. O Grupo Pad-
tec não possui ativos financeiros desta classificação.  - Instrumentos 
patrimoniais ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes: 
Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Todas 
as variações são reconhecidas em outros resultados abrangentes e nun-
ca serão reclassificadas para o resultado, exceto dividendos que são re-
conhecidos como ganho do resultado (a menos que o dividendo repre-
sente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento). 
O Grupo Padtec não possui ativos financeiros desta classificação. No re-
conhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensura-
do ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financei-
ros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento ini-
cial, a não ser que o Grupo Padtec mude o modelo de negócios para a 
gestão de ativos financeiros, e neste caso, todos os ativos financeiros 
afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação 
posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é 
mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir 
e não for designado como mensurado ao valor justo por meio do resul-
tado:  - for mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja 
manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e - 
seus termos contratuais gerarem, em datas específicas, fluxos de caixa 
que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o 
valor principal em aberto. Um ativo financeiro é mensurado ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes se atender ambas as 
condições a seguir e não for designado como mensurado ao valor justo 
por meio do resultado: - for mantido dentro de um modelo de negócios 
cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa con-
tratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e - seus termos contra-
tuais gerarem, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas 
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. To-
dos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo 
amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes, conforme descrito acima, são classificados como ao valor justo por 
meio do resultado. Avaliação do modelo de negócio: O Grupo Padtec 
realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um 
ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a 
maneira pela qual o negócio é gerido. As informações são fornecidas à 
Administração e incluem: - as políticas e objetivos estipulados para a 
carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a ques-
tão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção 
de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado 
perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos fi-
nanceiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de 
caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; - 
como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração 
do Grupo; - os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios 
(e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira 
como aqueles riscos são gerenciados; - como os gerentes do negócio são 
remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo 
dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e - a frequ-
ência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos perí-
odos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre 
vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em 
transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são 
consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento 
contínuo dos ativos do Grupo. Os ativos financeiros mantidos para nego-
ciação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor 
justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Avaliação 
sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de 
principal e de juros: Para fins de avaliação dos fluxos de caixa contratu-
ais, o principal é definido como o valor justo do ativo financeiro no reco-
nhecimento inicial. Os juros são definidos como uma contraprestação 
pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao 
valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e 
pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco 
de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lu-
cro. O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para ava-
liar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do prin-
cipal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém 
um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos 
fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condi-
ção. Ao fazer essa avaliação, o Grupo considera: - eventos contingentes 
que modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa; - termos que 
possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; - o pré-pa-
gamento e a prorrogação do prazo; e - os termos que limitam o acesso 
da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, ba-
seados na performance de um ativo). As compras ou vendas de ativos 
financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo estabe-
lecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações regula-
res) são reconhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a 
Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. ii. Passivos 
financeiros: Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data em que são originados ou na data de negociação em que a Compa-
nhia ou suas controladas se tornam parte das disposições contratuais do 
instrumento. As classificações dos passivos financeiros são como se-
guem: - Mensurados pelo valor justo por meio do resultado: são os 
passivos financeiros que sejam: (i) mantidos para negociação, (ii) desig-
nados ao valor justo com o objetivo de confrontar os efeitos do reconhe-
cimento de receitas e despesas a fim de se obter informação contábil 
mais relevante e consistente ou (iii) derivativos. Estes passivos são regis-
trados pelos respectivos valores justos, cujas mudanças são reconheci-
das no resultado do exercício e qualquer alteração na mensuração sub-
sequente dos valores justos que seja atribuível a alterações no risco de 
crédito do passivo é registrada contra outros resultados abrangentes. - 
Mensurados ao custo amortizado: são os demais passivos financeiros 
que não se enquadram na classificação acima. São reconhecidos inicial-
mente pelo valor justo deduzido de quaisquer custos atribuíveis à tran-
sação e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado através do 
método da taxa efetiva de juros. São mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, empréstimos e financiamentos, 
debêntures e saldos a pagar a fornecedores e operações de risco sacado. 
iii. Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia e suas 
controladas não realizaram, nos exercícios findos em 31/12/2020 e de 
2019, operações com instrumentos financeiros derivativos. De acordo 
com suas políticas financeiras, a Companhia e suas controladas não 
efetuam operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham 
caráter especulativo. 3.4. Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equiva-
lentes de caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financei-
ros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da 
contratação, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de altera-
ção no valor justo no momento de sua liquidação e são utilizados pelo 
Grupo Padtec na gestão das obrigações de curto prazo. A determinação 
da composição de caixa e equivalentes de caixa da Companhia tem 
como objetivo a manutenção de caixa suficiente que assegure a conti-
nuidade dos investimentos e o cumprimento das obrigações de curto e 
longo prazo, mantendo o retorno de sua estrutura de capital a níveis 
adequados, visando à continuidade dos seus negócios e o aumento de 
valor da Padtec. 3.5. Contas a receber de clientes: As contas a receber de 
clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas da provisão para 
perdas de crédito esperadas, a qual é estimada a partir da ponderação 
dos riscos de perdas de cada grupo, considerando os diferentes riscos de 
acordo com a operação de cobrança. O cálculo do valor presente, quan-
do aplicável, é efetuado na data da transação com base em uma taxa de 
juros que reflita o prazo e as condições de mercado da época. 3.6. Esto-
ques: Registrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização 
(valor estimado de venda no curso normal dos negócios, menos as des-
pesas estimadas para realizar a venda) e o custo médio de produção ou 
preço médio de aquisição. As provisões para estoques de baixa rotativi-
dade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias 
pela Administração. A Companhia e suas controladas custeiam seus es-
toques por absorção, utilizando a média móvel ponderada para estes. 

7. IMPOSTOS A RECUPERAR
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços - ICMS – – 1.162 –
Imposto sobre produtos industrializados - IPI – – 518 –
Crédito financeiro (a) – – 4.385 –
Programa de integração social - PIS 4 4 385 6
Contribuição para financiamento 
 da seguridade social - COFINS 15 16 1.773 23
Contribuição social sobre lucro líquido - CSLL (c) – – 1.600 198
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ (c) 1.698 1.607 4.820 3.364
Programa especial de regularização tributária - PERT (b) – 240 – 8.143
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS – – 683 13
Imposto de renda retido na fonte - IRRF – – 1.356 –
Retenção de impostos órgãos públicos – – 4.967 –
Outros – 3 2.237 7

1.717 1.870 23.886 11.754
Ativo circulante 1.717 1.630 23.562 1.657
Ativo não circulante – 240 324 10.097

1.717 1.870 23.886 11.754
(a) Crédito Financeiro: Em dezembro de 2019 foi publicada a alteração da a Lei nº 8.248/1991 (Lei de Infor-
mática) pela Lei nº 13.969/2019, com vigência a partir de 01/04/2020 até dezembro de 2029. Com a nova lei, 
o  incentivo fiscal passa a ser o recebimento de crédito financeiro proporcional aos investimentos de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) feitos antecipadamente. O crédito financeiro é calculado trimestralmente e será 
utilizado para pagar tributos federais controlados pela Secretária da Receita Federal do Brasil; (b) Saldos ne-
gativos oriundos de pagamentos a maior decorrente das antecipações mensais obrigatórias; (c) Créditos de 
Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL utilizados para o pagamento do saldo devedor do Programa Especial 
de Regularização Tributária (PERT). 8. Aplicações financeiras em garantia: Em 31/12/2020, a controlada 
Padtec S.A. possui registrado R$19.395, sendo: a) Aplicação financeira do Banco Safra no valor de R$8.995 
modalidade CDB (Certificado de Depósito Bancário), dada em garantia à carta de fiança, que por sua vez ga-
rantia uma dívida junto ao BNDES, liquidada em novembro de 2020. A taxa média de remuneração é de 99% 
do CDI e a Companhia está aguardando a liberação desta carta de fiança. b) Operação de FIDC junto ao Grupo 
Sifra no montante de R$5.171 em cotas sênior do FIC FIDC OSHER, de longo prazo, cuja finalidade é financiar 
clientes e antecipar recursos (recebíveis). A taxa média de remuneração é de 125% do CDI; e c) Aplicação fi-
nanceira no Banco Bradesco no valor de R$5.229 modalidade CDB, sendo R$3.288 para seguro garantia judi-
cial (referente à ação de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS) e R$1.941 dado em garantia da 
carta de fiança que garante uma dívida tomada junto ao FINEP. A taxa média de remuneração é de 99% do CDI.
9. OUTRAS CONTAS A RECEBER

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Avais Officer (a) 913 913 913 913
Créditos de valores a receber (b) – – 1.980 –
Depósito caução aluguel – 35 175 35
Adiantamento folha de pagamento – – 544 –
Outros adiantamentos – – 690 –
Outras contas a receber 368 60 959 60

1.281 1.008 5.261 1.008
Ativo circulante 356 – 2.356 –
Ativo não circulante 925 1.008 2.905 1.008

1.281 1.008 5.261 1.008
(a) A Companhia figurava como avalista na Cédula de Crédito Bancário no 1.250, emitida pela Officer S.A. 
Distribuidora de Produtos de Tecnologia, então em recuperação judicial (“Officer”), em favor de BCV - Banco 
de Crédito e Varejo S.A., integrante do Grupo Financeiro BMG. Em 6/11/2015, a Companhia, na condição de 
avalista, celebrou Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívida, por meio do qual (i) assumiu 
integralmente a dívida pela qual já estava coobrigada e (ii) repactuou as condições de pagamento. Em razão 
da assunção da dívida, a Companhia ficou sub-rogada no crédito concursal outrora devido pela Officer; (b) 
Valores a receber do Grupo Mecominas, remunerado a 100% do CDI com vencimento em outubro de 2022.
10. PARTES RELACIONADAS
A Companhia possui as seguintes empresas como acionistas detentores de participação relevante em seu 
capital social (participação superior a 5% (cinco por cento) do capital social): a) Fundação CPqD - Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações; e b) BNDES Participações S.A - BNDESPAR. As par-
ticipações diretas e indiretas em controladas operacionais estão descritas na Nota Explicativa nº 1. Foram 
considerados como partes relacionadas os acionistas com participação relevante indicados acima, as contro-
ladas e coligadas, as entidades com controle conjunto e as entidades sob o controle comum e que de alguma 
forma exerçam influências significativas sobre a Companhia e suas controladas. As principais naturezas e 
transações estão relacionadas a seguir: a) Mútuo: Transações financeiras realizadas entre a Companhia e 
suas controladas. Os saldos dos contratos de mútuo ativo e passivo não preveem cobrança de juros, uma vez 
que se tratam de operações firmadas com controladas integrais, com vencimento inferior a um ano; b) Ser-
viços de desenvolvimento tecnológico: Convênio com a Fundação CPqD para a realização de atividades 
de pesquisa e desenvolvimento. Os valores de serviços tecnológicos com a Fundação CPqD são resultados dos 
investimentos da Companhia e suas controladas em um centro de excelência em  comunicação óptica visan-
do ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras para uso em toda gama de soluções ofertadas pela Padtec 
S.A. ao mercado, realizados a preços e em condições de mercado; c) Venda de produtos: Refere-se a venda 
de produtos acabados entre a controlada Padtec S.A. e suas controladas no exterior, realizadas em condições 
consideradas pela Companhia como sendo semelhante às de mercado à época de cada negociação, em 
consonância com as políticas internas preestabelecidas pela Administração; d) Outros ativos e passivos: 
Transações efetuadas entre a Fundação CPqD e a Padtec S.A., referentes a despesas com infraestrutura e 
despesas administrativas conforme rateio definido pelas partes em contrato. Além dos saldos que estão 
descritos acima, a controlada Padtec S.A possuía contrato de empréstimo e financiamento com o BNDES, o 
qual foi liquidado em novembro de 2020 e está descrito na Nota Explicativa nº 15.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Ativo Automatos Total Total
Fundação 

CPqD
Padtec 

Argentina
Padtec 

Colômbia Total
Mútuo (a) 6.072 6.072 2.585 – – – –

6.072 6.072 2.585 – – – –
Ativo não circulante 6.072 6.072 2.585 – – – –

6.072 6.072 2.585 – – – –
Passivo
Serviços de desenvolvimento 
 tecnológico (b) – – – 948 – – 948
Mútuo (a) 2.188 2.188 – – – – –

2.188 2.188 – 948 – – 948
Passivo circulante 2.188 2.188 – 948 – – 948

2.188 2.188 – 948 – – 948
Receitas
Vendas de produtos (c) – – – – 2.786 2.710 5.496

– – – – 2.786 2.710 5.496
Despesas / Custos
Serviços de desenvolvimento 
 tecnológico (b) – – – 883 – – 883
Outros serviços (d) – – – 8 – – 8

– – – 891 – – 891
10.1. Arrendamento mercantil com partes relacionadas: A Companhia e suas controladas mantém com-
promisso decorrente de contrato de arrendamento operacional de imóvel onde está localizada sua sede 
administrativa. O arrendamento tem duração de três anos (com vencimento em 2022), com opção de re-
novação após este período e não possui cláusulas de opção de compra no respectivo término. O pagamento 
do arrendamento é ajustado anualmente pelo IGPM, e para refletir valores de mercado foi aplicada a taxa 
real de 7,47%. O efeito desta contabilização é o registro de R$3.357 no ativo imobilizado, tendo como con-
trapartida a obrigação de aluguel no passivo circulante de R$2.733 e não circulante de R$624, líquido dos 
impostos. Remuneração do pessoal-chave da Administração: A remuneração paga aos Diretores e aos 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, quando instalado, é estabelecida pela Assembleia Geral 
de Acionistas e segue os padrões de mercado. O montante total máximo global aprovado para o ano de 2020 
foi de R$8.000. O saldo a pagar em 31/12/2020 é de aproximadamente R$ 1.000, não existiam valores a pa-
gar em 31/12/2019. A remuneração anual do pessoal chave da Administração inclui as seguintes despesas:
Benefício de curto prazo 2020 2019
Salários incluindo bônus 2.295 956
INSS 460 105
Previdência privada 180 –
Total Remuneração 2.935 1.061
A Companhia não tem nenhuma obrigação adicional de pós-emprego para com seus Administradores, tam-
pouco oferece outros benefícios de longo prazo, como licença por tempo de serviço e outros benefícios por 
tempo de serviço. A Companhia também não oferece outros benefícios no desligamento de seus membros 
da Administração, além daqueles definidos no contrato de trabalho, celebrado entre eles e a Companhia.
11. ATIVOS CLASSIFICADOS COMO MANTIDOS PARA VENDA

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Imóveis (a) – 255 – 255
– 255 – 255

(a) Imóveis: A Companhia possuía 15 imóveis como garantia de avais concedidos em contrato de alienação 
fiduciária na venda da investida Latin eVentures. Em 30/09/2015, a Companhia classificou esses imóveis 
como “ativo disponível para venda” em decorrência da decisão judicial emitida em maio daquele mesmo 
ano, garantindo o direito de venda dos imóveis. Em dezembro de 2019, a Companhia celebrou contrato de 
compra e venda relativo a 11 unidades e promessa de compra e venda relativa às 4 demais unidades, pelo 
valor total de R$1.000, tendo recebido ainda naquele mês, R$744. Em janeiro de 2020, foram recebidos 
R$203 referente a outros três imóveis e em junho de 2020, foi recebido R$52 referente ao último imóvel.
12. INVESTIMENTOS E PROVISÃO PARA PASSIVO DESCOBERTO
As informações contábeis resumidas das controladas da Companhia, incluindo os valores totais de ativos, 
passivos, passivo a descoberto, receitas e prejuízo do exercício, estão apresentadas a seguir:
12.1. Composição dos investimentos: Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Participação em controladas:
Chenonceau Participações S.A. 294 296 – –
Padtec S.A. 121.933 35.515 – 35.515

122.227 35.811 – 35.515
12.2. Provisão para passivo a descoberto: Controladora

2020 2019
Participação em controladas:
Automatos Participações Ltda. (3.888) (10.903)

(3.888) (10.903)
12.3. Resumo das informações financeiras das controladas:

Automatos 
Participações Ltda.

Chenonceau 
Participações S.A. Padtec S.A.

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Capital social 15.966 15.631 18.696 18.696 230.003 230.003
Total de ativos 6.655 11.001 294 2.882 364.917 296.983
Total de passivos 10.543 21.904 – 2.586 242.984 193.017
Patrimônio líquido (3.888) (10.903) 294 296 121.933 103.966
Resultado do exercício 6.679 2.689 (2) (2.232) 19.450 9.500
Quantidade de cotas (em milhares) 15.966 15.631 18.696 18.696 230.003 230.003
Quantidade de cotas 
 possuídas (em milhares) 15.966 15.631 18.696 18.696 230.003 230.003
Percentual de participação 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 34,16%
12.4. Resumo das informações financeiras das controladas em conjunto:

Padtec S.A Sucursal 
Argentina Padtec EUA

Padtec 
Colômbia

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Capital social 2.160 2.160 18.213 15.384 949 3.210
Total de ativos 2.701 1.631 1.720 429 9.169 4.753
Total de passivos 931 616 1.492 13 7.771 3.301
Patrimônio líquido 1.770 1.015 228 416 1.398 1.452
Resultado do exercício 930 (6) (2.952) (4.073) (208) (632)
Quantidade de cotas (em milhares) 2.160 2.160 18.213 15.384 1.456 1.456
Quantidade de cotas 
 possuídas (em milhares) 2.160 2.160 18.213 15.384 1.456 1.456
Percentual de participação 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante
Empréstimos e financiamentos 15 – – 11.151 –
Debêntures 16 – – 7.765 –
Arrendamento mercantil com partes relacionadas 10.1 – – 2.733 –
Fornecedores 18 – – 55.832 151
Risco sacado 19 – – 1.971 –
Partes relacionadas 10 2.188 – 948 –
Impostos e contribuições a pagar 20 4 12 9.204 769
Impostos e contribuições a pagar - parcelamento 21 – – 6.331 2.956
Obrigações sociais 23 186 126 18.976 127
Provisões diversas 22.1 – – 2.745 188
Operações financeiras 17 – – 37.139 –
Outras contas a pagar 121 260 4.946 285
Total do passivo circulante 2.499 398 159.741 4.476
Não circulante
Provisões para riscos trabalhistas e tributários 22.2 23.110 22.780 35.970 30.948
Empréstimos e financiamentos 15 – – 32.281 –
Debêntures 16 – – 31.313 –
Arrendamento mercantil com partes relacionadas 10.1 – – 624 –
Impostos e contribuições a pagar - parcelamento 21 – 240 2.203 9.899
Operações financeiras 17 – – 11.460 –
Provisão para passivo a descoberto 12.2 3.888 10.903 – –
Total do passivo não circulante 26.998 33.923 113.851 40.847
Total do passivo 29.497 34.321 273.592 45.323
Patrimônio líquido
Capital social 25.1 199.211 131.846 199.211 131.846
Reservas de capital 25.2 (2.674) (2.674) (2.674) (2.674)
Lucros / prejuízos acumulados (83.331) (100.542) (83.331) (100.542)
Ágio em transação de capital 25.3 599 – 599 –
Outros resultantes abrangentes 25.4 (10.793) (10.282) (10.793) (10.282)
Total do patrimônio líquido 103.012 18.348 103.012 18.348
Total do passivo e patrimônio líquido 132.509 52.669 376.604 63.671

Considerando todas as análises realizadas sobre os aspectos relacio-
nados aos possíveis impactos da Covid-19 em seus negócios e nos de 
suas controladas, até o período findo em 31/12/2020, a Companhia 
concluiu que não houve efeitos materiais que afetassem significativa-
mente a sua situação patrimonial e financeira em relação as suas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas. Entretanto, o efeito 
financeiro e econômico para o Grupo Padtec dependerá do desfecho 
da crise e seus impactos macroeconômicos, especialmente no que 
tange à retração na atividade econômica. A Administração continuará 
monitorando os efeitos da crise e os impactos nas suas operações e nas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
2.1. Base de preparação: As demonstrações contábeis individuais 
(Controladora) e consolidadas foram preparadas em conformidade 
com as Normas Internacionais de Contabilidade Internacional Financial 
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB), e práticas contábeis adotadas no Brasil (BR 
GAAP). As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demons-
trações contábeis da Padtec Holding S.A. (anteriormente denominada 
Ideiasnet S.A.) e das empresas nas quais a Companhia mantém o 
controle direta ou indiretamente, detalhadas na Nota Explicativa nº 1, 
cujos exercícios sociais e práticas contábeis são coincidentes. As contro-
ladas diretas e indiretas são consolidadas desde a data de aquisição, 
que corresponde à data na qual a Companhia obteve o controle. A Ad-
ministração da Companhia afirma que todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas e 
correspondem às informações utilizadas na gestão do Grupo Padtec. A 
autorização para a emissão destas demonstrações contábeis foi dada 
pela Administração em 11/02/2021. 2.2. Base de mensuração: As 
demonstrações contábeis e individuais foram preparadas tendo como 
base o custo histórico, exceto para os seguintes itens registrados nos 
balanços patrimoniais: i) instrumentos financeiros derivativos men-
surados ao valor justo e ii) instrumentos financeiros não derivativos 
mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classificação da 
mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 (dependendo 
do grau de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na 
Nota Explicativa 35, Instrumentos Financeiros. 2.3. Uso de estimativa 
e julgamento: A preparação das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas exige que a Administração faça julgamento e adote 
estimativas e premissas que afetem a aplicação de políticas contábeis 
e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. As esti-
mativas contábeis podem diferir dos respectivos resultados reais. Desta 
forma, a Administração revisa as estimativas e premissas adotadas de 
maneira contínua, baseadas na experiência histórica e em outros fa-
tores considerados relevantes. Os ajustes oriundos destas revisões são 
reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e aplica-
das. As principais contas contábeis que requerem a adoção de premis-
sas e estimativas, que estão sujeitas a um maior grau de incertezas e 
que possuam um risco de resultar em um ajuste material caso essas 
premissas e estimativas sofram mudanças significativas em períodos 
subsequentes são: • Nota Explicativa nº 5 - Contas a receber de clientes 
(provisão para perdas de devedores duvidoso: principais premissas em 
relação à expectativa de perda de crédito esperada); • Nota Explicativa 
nº 6 - Estoques (provisão para realização e obsolescência dos estoques: 
principais premissas em relação à expectativa de perda do estoque); • 
Nota Explicativa nº 13 - Imobilizado (aplicação das vidas úteis definidas 
e principais premissas em relação aos valores recuperáveis); • Nota Ex-
plicativa nº 14 - Intangível (principais premissas em relação aos valores 
recuperáveis); • Nota Explicativa nº 10.1 - Operações de arrendamento 
mercantil (determinação se um contrato contém arrendamento mer-
cantil); • Nota Explicativa nº 22.1 - Provisões diversas (reconhecimento 
e mensuração: principais premissas sobre a probabilidade das saídas de 
recursos); • Nota Explicativa nº 22.2 - Provisões para riscos trabalhistas, 
tributários e cíveis (reconhecimento e mensuração: principais premis-
sas sobre a probabilidade das saídas de recursos); e • Nota Explicativa 
nº 24 - Plano de previdência privada (principais premissas atuariais 
na mensuração de obrigações de benefícios definidos); 2.4. Moeda 
funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis in-
dividuais e consolidadas estão apresentadas em reais, que é a moeda 
funcional e de apresentação da Companhia (Controladora). A moeda 
funcional das controladas localizadas nos Estados Unidos e Argentina é 
o dólar norte-americano, na Colômbia é o peso colombiano e no Chile é 
o peso chileno. Os efeitos de conversão da moeda funcional das contro-
ladas no exterior para o real são contabilizados no patrimônio líquido 
como outros resultados abrangentes - efeitos de conversão de investi-
mentos no exterior. Todos os saldos foram arredondados para o milhar 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.5. Demons-
tração do valor adicionado: A Companhia elaborou as Demonstrações 
do Valor Adicionado (“DVA”) individual e consolidada nos termos do 
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do valor adicionado, 
as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
como informação suplementar às demonstrações contábeis em IFRSs, 
pois essa não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme 
as IFRSs. 2.6. Demonstração dos fluxos de caixa:  As Demonstrações 
dos Fluxos de Caixa foram preparadas pelo método indireto e estão 
apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis utilizadas na preparação destas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas estão descritas a se-
guir. Essas políticas foram aplicadas de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados. 3.1. Base de Consolidação: Os investimentos 
em sociedades controladas e coligadas são avaliados na Controladora 
pelo método da equivalência patrimonial. A participação da Companhia 
nos resultados das sociedades controladas é reconhecida no resultado 
do exercício, como resultado de equivalência patrimonial. No caso de 
variação cambial de investimentos no exterior, que apresentam moeda 
funcional diferente da moeda funcional da Companhia, as variações no 
valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial 
são registradas no patrimônio líquido como outros resultados abran-
gentes - ajuste de conversão de investimentos no exterior - e somente 
são levadas ao resultado do exercício quando o investimento for vendi-
do ou baixado para perda. Para o cálculo da equivalência patrimonial, 
os lucros não realizados nas operações com controladas são integral-
mente eliminados, tanto nas operações de venda da Controladora para 
a controlada, quanto entre as controladas. Perdas não realizadas são 
eliminadas, mas somente se não houver evidência de perda por redução 
do valor recuperável. Saldos e transações entre as sociedades e quais-
quer receitas ou despesas dessas transações são eliminados integral-
mente na preparação das demonstrações contábeis consolidadas. No 
caso de investimentos em empresas controladas, coligadas ou controla-
das em conjunto com patrimônio líquido negativo (passivo a descober-
to), esses são apresentados no passivo não circulante. A Administração 
da Companhia entende não haver diferença entre a prática contábil 
adotada no Brasil e as IFRS uma vez que a Companhia atua como solidá-
ria a dívida de suas controladas que possuem passivo a descoberto. 3.2. 
Transações e saldos em moeda diferente de sua moeda funcional: As 
transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcio-
nal do Grupo Padtec (R$ - reais) utilizando as taxas de câmbio vigentes 
nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são converti-
dos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as 
perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas transações 
e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moe-
da estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício, nas rubricas 
“Receitas financeiras” e “Despesas financeiras”. 3.3. Instrumentos fi-
nanceiros: i. Ativos financeiros: Ativos financeiros são reconhecidos 
inicialmente na data em que foram originados ou na data da negocia-
ção em que a Companhia ou suas controladas se tornam uma das partes 
das disposições contratuais do instrumento. O desreconhecimento de 
um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respecti-
vos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiros são transferidos. Mensuração: - Ativos 
financeiros mensurados a valor justo por meio de resultado: Esses ativos 
são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado líquido, 
incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.  - 
Ativos financeiros a custo amortizado: Esses ativos são mensurados de 
forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método dos juros 
efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. As 
receitas de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconheci-
dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é 
reconhecido no resultado. - Instrumentos de dívidas ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes: Esses ativos são mensurados de 
forma subsequente ao valor justo. Os resultados líquidos são reconheci-
dos em outros resultados abrangentes, com exceção dos rendimentos 
de juros calculados utilizando o método de juros efetivos, ganhos e 
perdas cambiais e impairment que devem ser reconhecidos no resulta-
do. No momento do desreconhecimento, o efeito acumulado em outros 

3.7. Imobilizado: Os ativos imobilizados são mensurados ao custo de 
aquisição e/ou construção, acrescido de juros capitalizados durante o 
período de construção, quando aplicável para casos de ativos qualificá-
veis e reduzido pela depreciação acumulada e, quando aplicável, pelas 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Incluem ainda 
quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição ne-
cessária para que estes estejam em condições de operar da forma pre-
tendida pela Administração, os custos de desmontagem e restauração 
do local onde estes ativos estão localizados e custos de empréstimos 
sobre outros ativos qualificáveis. Os direitos que tenham por objeto 
bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Companhia 
e de suas controladas, originados de operações de arrendamento mer-
cantil do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma compra fi-
nanciada, reconhecendo no início de cada operação um ativo imobiliza-
do e um passivo de financiamento, sendo os ativos também submetidos 
às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos 
respectivos bens ou duração do contrato, nos casos em que não há a 
opção de compra. A depreciação é reconhecida com base na vida útil 
estimada de cada ativo ou família de ativos, pelo método linear, de 
modo que seu valor residual após sua vida útil seja integralmente bai-
xado. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depre-
ciação são revisados anualmente e o efeito de quaisquer mudanças nas 
estimativas é contabilizado prospectivamente. Os ganhos e perdas na 
alienação/baixa de um ativo imobilizado são apurados pela compara-
ção dos recursos advindos da alienação com o valor residual do bem, e 
são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas/despesas operacio-
nais. 3.8. Intangível: i) Software: Licenças adquiridas de programas de 
computador são capitalizadas e amortizadas ao longo de sua vida útil 
estimada. Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção 
de softwares são reconhecidos como despesas na medida em que são 
incorridos. Os gastos diretamente associados a softwares identificáveis e 
únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, gerarão 
benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são 
reconhecidos como ativos intangíveis. A vida útil estimada dos itens 
significativos do ativo intangível, para os exercícios apresentados estão 
divulgados na Nota Explicativa nº 14. ii) Pesquisa e desenvolvimen-
to de produtos: Os gastos com pesquisas são reconhecidos no resulta-
do conforme incorridos. Os gastos de desenvolvimento são reconheci-
dos no ativo intangível somente quando atendem a todos os seguintes 
critérios: (i) os custos de desenvolvimento possam ser mensurados de 
maneira confiável; (ii) o produto ou processo for técnica e comercial-
mente viável e os benefícios econômicos futuros forem prováveis; e (iii) 
a Companhia e suas controladas tenham a intenção e os recursos sufi-
cientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os 
gastos de desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, 
deduzidos da amortização acumulada e quaisquer perdas por redução 
ao valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amor-
tizados com base no método linear, e a amortização é reconhecida no 
resultado pela vida útil estimada dos ativos, a partir da data em que 
estão disponíveis para uso. 3.9. Redução ao valor recuperável - impair-
ment: Anualmente a Administração revisa o valor contábil de seus ati-
vos tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma indicação de 
que tais ativos não serão recuperáveis pelas operações ou por sua alie-
nação. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é esti-
mado com a finalidade de mensurar o montante de perda, se houver. 
Quando não for possível estimar o montante recuperável individual de 
um ativo, a Companhia e suas controladas calculam o montante recupe-
rável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence. Quando 
uma base de alocação razoável e consistente pode ser identificada, os 
ativos corporativos também são alocados a cada unidade geradora de 
caixa ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa para o qual 
uma base de alocação razoável e consistente possa ser identificada. 
Ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ainda não disponível para 
uso são submetidos ao teste de redução ao valor líquido recuperável, 
pelo menos uma vez ao ano e sempre que houver qualquer indicação de 
que o ativo possa apresentar perda por redução do valor recuperável. O 
montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os cus-
tos na venda ou o valor em uso. Na avaliação do valor em uso, o fluxo de 
caixa futuro estimado é descontado ao valor presente por uma taxa de 
desconto antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de merca-
do do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do referido ativo. 
Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) 
calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou 
unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A perda 
por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no re-
sultado. Quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida 
subsequentemente, ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou 
unidade geradora de caixa) para a estimativa revisada de seu valor re-
cuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido deter-
minado caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse 
sido reconhecida para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercí-
cios anteriores. A reversão da perda por redução ao valor recuperável é 
reconhecida imediatamente no resultado. 3.10. Ativo disponível para 
venda: Ativos são classificados como disponível para venda se for alta-
mente provável que o Grupo irá aliená-los dentro de um ano da data de 
sua classificação e desde que estejam em condições de venda. Os ativos 
disponíveis para venda são mensurados pelo menor valor entre o valor 
contábil e o valor justo deduzido das despesas de venda. 3.11. Provi-
sões: As provisões são reconhecidas em função de um evento passado 
quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada 
de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econô-
mico para liquidar essa obrigação. Quando aplicável, as provisões são 
apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futu-
ros esperados a uma taxa que considere as avaliações atuais de mercado 
e de riscos específicos para o passivo. Provisões para riscos trabalhistas, 
tributários, cíveis e administrativos são constituídas com base em pare-
ceres jurídicos e na avaliação da Administração sobre os processos co-
nhecidos na data do balanço patrimonial para os riscos considerados 
prováveis de perda. 3.12. Arrendamento mercantil: O Grupo Padtec re-
conhece no balanço patrimonial no início do contrato de arrendamento 
o valor justo do bem arrendado e o valor presente dos pagamentos mí-
nimos daquele arrendamento. Cada parcela do arrendamento paga é 
alocada parte ao passivo e parte aos encargos financeiros. As obrigações 
correspondentes, líquidas dos encargos financeiros, estão classificadas 
nos passivos circulantes e não circulantes de acordo com o prazo do 
contrato. O bem do imobilizado adquirido por meio de arrendamento é 
depreciado de acordo com o prazo estabelecido no respectivo contrato 
de arrendamento. 3.13. Benefícios a empregados: Plano de pensão: 
A Companhia fornece aos seus colaboradores benefício de plano de 
previdência privada, reconhecido pelo regime de competência em con-
formidade com o CPC 33 - Benefícios a Empregados, sendo considerada 
a Patrocinadora destes planos. Os planos são administrados pela Funda-
ção Sistel de Seguridade Social, e têm as seguintes características: • 
Plano de contribuição definida: plano de benefícios pós-emprego 
pelo qual a Patrocinadora paga contribuições fixas, para uma entidade 
separada, não possuindo qualquer responsabilidade sobre as insufici-
ências atuariais desse plano. As obrigações são reconhecidas como 
despesas no resultado do período em que os serviços são prestados.  • 
Plano de benefício definido: a obrigação líquida é calculada pela 
diferença entre o valor presente da obrigação atuarial obtida através de 
premissas, estudos biométricos e taxas de juros condizentes com os 
rendimentos de mercado, e o valor justo dos ativos do plano na data do 
balanço. A obrigação atuarial é anualmente calculada por atuários inde-
pendentes, sob responsabilidade da Administração, através do método 
da unidade de crédito projetada. Os ganhos e perdas atuariais são reco-
nhecidos em outros resultados abrangentes, conforme ocorrem. 3.14. 
Resultado por ação: O resultado por ação básico é calculado por meio do 
resultado do exercício atribuível aos acionistas e a média ponderada das 
ações em circulação no respectivo exercício. O resultado por ação diluído 
é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas, 
ajustado pelos efeitos dos instrumentos que potencialmente impacta-
riam o resultado do exercício e pela média das ações em circulação, 

ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apre-
sentados, nos termos do CPC 41/IAS 33. 3.15. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: O 
imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquo-
tas de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de 
renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido, e considerando a compen-
sação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A 
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social 
corrente e diferidos. O imposto corrente e os impostos diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que 
estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido 
ou em outros resultados abrangentes. A despesa de imposto de renda e contribuição social corrente é calcu-
lada de acordo com as bases legais tributárias vigentes na data de apresentação das demonstrações contábeis 
nos países onde a Companhia e suas controladas operam e geram resultado tributável. Periodicamente a 
Administração avalia posições tomadas com relação a questões tributárias que estão sujeitas à interpretação 
e reconhece provisão quando há expectativa de pagamento de imposto de renda e contribuição social confor-
me as bases tributárias. Imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças 
geradas entre os ativos e passivos reconhecidos para fins fiscais e os correspondentes valores são reconheci-
dos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Entretanto, o imposto de renda e a contribuição 
social diferidos não são reconhecidos se forem gerados no registro inicial de ativos e passivos em operações 
que não afetem as bases tributárias, exceto em operações de combinação de negócios. Imposto de renda e 
contribuição social diferidos são determinados considerando as taxas (e leis) vigentes na data de preparação 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas e aplicáveis quando o respectivo imposto de renda e 
contribuição social forem realizados, bem como são reconhecidos somente na extensão em que seja provável 
que existirá base tributável positiva para a qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas e os prejuízos 
fiscais possam ser compensados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a 
cada data de encerramento de exercício e são reduzidos na medida em que sua realização não seja mais 
provável. O Grupo não apresenta saldos de ativos diferidos registrados até 31/12/2020. O Grupo Padtec so-
mente reconhece uma provisão sobre assuntos fiscais se um evento passado originar uma obrigação presen-
te. O Grupo Padtec determina se uma obrigação presente existe no final do exercício tomando em considera-
ção todas as evidências disponíveis, incluindo, por exemplo, a opinião de assessores jurídicos. A Companhia 
também leva em consideração se é provável que, existirá uma saída de ativos e se uma estimativa confiável 
pode ser feita. 3.16. Reconhecimento de receita: A receita operacional do curso normal das atividades do 
Grupo Padtec é medida pela contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quan-
do representar a transferência (ou promessa de transferência) de bens ou serviços a clientes de forma a refle-
tir consideração de qual montante espera trocar por aqueles bens ou serviços. O IFRS 15/CPC 47 estabelece 
um modelo para o reconhecimento da receita que considera cinco etapas: (i) identificação do contrato com o 
cliente; (ii) identificação da obrigação de desempenho definida no contrato; (iii) determinação do preço da 
transação; (iv) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho do contrato e (v) reconhecimen-
to da receita se e quando a empresa cumprir as obrigações de desempenho. Desta forma, a receita é reconhe-
cida somente quando (ou se) a obrigação de desempenho for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens 
ou serviços de uma determinada operação é efetivamente transferido ao cliente. Caso seja provável que 
descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhe-
cido como uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. 3.17. Garantia dos 
produtos: Gastos com garantia relacionados a peças de reposição são reconhecidos no momento em que a 
receita é registrada na demonstração do resultado. O registro é feito através de valores estimados com base 
em fatores históricos. O período de cobertura da garantia varia de um a três anos. 3.18. Novas normas e in-
terpretações vigentes: A seguir, os principais, pronunciamentos e as interpretações contábeis emitidos pelo 
IASB e CPC, as quais entraram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis iniciados em 1°/01/2020: 
• IFRS 7 e IFRS 9 - Instrumentos Financeiros: Em setembro de 2019, o IASB emitiu Reforma da Taxa de Juros de 
Referência (Alterações à IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7). Essas alterações modificam as exigências específicas de 
contabilização de hedge para permitir a manutenção da contabilização de hedge para hedges afetados duran-
te o período de incerteza antes que os itens objetos de hedge ou instrumentos de hedge afetados pelas taxas 
de juros de referência atuais sejam alterados em virtude das reformas contínuas das taxas de juros de referên-
cia. As alterações introduzem ainda novas exigências de divulgação na IFRS 7 para relações de hedge que es-
tejam sujeitas às exceções introduzidas através das alterações à IFRS 9. • Definição de Negócios (Alterações no 
CPC 15 (R1) / IFRS 3): essa alteração esclarece a definição de “negócio”, visando facilitar a decisão das empre-
sas sobre como classificar a aquisição de um conjunto de atividades e de ativos entre uma combinação de 
negócios efetiva ou simplesmente uma aquisição de grupos de ativos. • Iniciativa de Divulgação - Definição 
de Material (Alterações no IAS 1 / CPC 26 (R1) e IAS 8 / CPC 23): essa alteração esclarece a definição de “mate-
rial”, visando ajudar as empresas a fazer um melhor julgamento para definir se as informações sobre determi-
nado item, transação ou outro evento deve ser divulgada nas demonstrações contábeis sem alterar substan-
cialmente os requisitos existentes. 3.19. Novas normas e interpretações ainda não vigentes e não adotadas 
antecipadamente: Novas normas e emendas às normas e interpretações IFRS foram emitidas pelo IASB e 
ainda não entraram em vigor para o exercício encerrado em 31/12/2020. O Grupo Padtec não adotou essas 
alterações na preparação destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. • IAS 16 - Imobilizado 
- Recursos Antes do Uso Pretendido (Aplicável para períodos anuais com início em ou após 1º/01/2022). As 
alterações proíbem deduzir do custo de um item do imobilizado qualquer recurso proveniente da venda de 
itens produzidos antes do ativo estar disponível para uso, isto é, recursos para trazer o ativo ao local e na 
condição necessária para que seja capaz de operar da maneira pretendida pela Administração. Consequente-
mente, a entidade reconhece esses recursos da venda e correspondentes custos no resultado. As alterações 
esclarecem ainda o significado de ‘testar se um ativo está funcionando adequadamente’. A entidade deve re-
conhecer o efeito acumulado da adoção inicial das alterações como ajuste do saldo inicial de lucros acumula-
dos (ou outro componente do patrimônio líquido, conforme aplicável) no início do primeiro período apresen-
tado. • Alterações à IAS 37 - Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato (Aplicável para períodos 
anuais com início em ou após 1º/01/2022). As alterações especificam que o ‘custo de cumprimento’ do contra-
to compreende os ‘custos diretamente relacionados ao contrato’. Os custos diretamente relacionados ao con-
trato compreendem os custos incrementais de cumprimento desse contrato (por exemplo, funcionários ou 
materiais) e a alocação de outros custos diretamente relacionados ao cumprimento de contratos (por exem-
plo, alocação das despesas com depreciação para um item do imobilizado usado no cumprimento do contra-
to). As alterações são aplicáveis a contratos para os quais a entidade ainda não cumpriu todas as suas obriga-
ções no início do período anual no qual a entidade aplica as alterações pela primeira vez. A entidade deve 
reconhecer o efeito acumulado da adoção inicial das alterações como ajuste do saldo inicial de lucros acumu-
lados (ou outro componente do patrimônio líquido, conforme aplicável) na data de adoção inicial.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Depósitos bancários a vista – – 24.358 595
Aplicações financeiras de liquidez imediata 1 1 40.322 2.733

1 1 64.680 3.328
As aplicações financeiras de liquidez imediata referem-se a investimentos em CDB (Certificado de Depósito 
Bancário), mantidas em instituições financeiras de primeira linha, remunerados entre as taxas de 97% a 
106% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança 
de valor. (Taxa média de 77,7% do CDI em 31/12/2019).
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Contas a Receber: 
Denominado em moeda nacional 880 883 79.585 883
Denominado em moeda estrangeira (a) – – 18.232 –

880 883 97.817 883
(+) Provisão Projeto Oi (b) – – 14.847 –
(+) Recuperação Judicial Oi (e) – – 3.347 –
(-) Provisão para crédito 
 de liquidação duvidosa (c) (880) (883) (10.270) (883)
(-) Provisão para reconhecimento de 
 receita fora do período de competência (d) – – (3.068) –

– – 102.673 –
Ativo circulante – – 100.296 –
Ativo não circulante – – 2.377 –

– – 102.673 –
a) No consolidado, é representado por US$3.508; b) Em 2019, a controlada Padtec S.A firmou aditivo ao con-
trato com a operadora de telecomunicações Oi para fornecimento de equipamentos, materiais e prestação de 
serviços para implantação de novos sistemas DWDM, bem como para a expansão da rede. O objeto do contra-
to está decomposto em duas partes: (a) “partes comuns” associadas à instalação dos equipamentos; e (b) par-
cela associada ao uso do “transponder” 10G, 100G ou 200G equivalente. As partes comuns compreendem os 
itens comuns de hardware, software, materiais e serviços associados. Esses itens serão faturados 100% após 
a entrega do produto e/ou após a emissão do Termo de Aceitação Experimental (TAF). As licenças utilizadas 
serão faturadas trimestralmente após a auditoria comprovar quantas estão devidamente em uso. O saldo a 
receber em 31/12/2020 é de R$14.847 referente a 1.063 licenças. A controlada reconhece a receita oriunda 
das licenças no momento em que satisfaz uma obrigação de desempenho ao transferir o bem ou o serviço 
(ou seja, um ativo) prometido ao cliente, conforme requerimento das práticas contábeis adotadas no Brasil 
e IFRSs. Trimestralmente esses valores são baixados efetivamente com a realização pelo uso da capacidade 
instalada; c) As provisões para créditos de liquidação duvidosa, são constituídas com base em análises indivi-
duais de valores a receber, com base em perdas já incorridas e esperadas que possam ocorrer na cobrança de 
créditos; d) Provisão para estorno do reconhecimento de receita fora do período de competência (“cut-off”); 
e e) O Grupo Oi requereu pedido de recuperação judicial em 20/06/2016, com base na Lei de Recuperação 
Judicial e Falências (Lei no 11.101/2005). Em 14/03/2018, a controlada Padtec S.A. aderiu à Cláusula 4.3.5.2 
do Plano de Recuperação Judicial da Oi, que define que: “os títulos que fazem parte da recuperação judicial 
serão pagos com desconto de 10% em 04 parcelas anuais, iguais e sucessivas, acrescida de TR + 0,5% ao ano, 
vencendo a primeira parcela no último dia útil do primeiro ano após o término do prazo para a escolha da 
opção de pagamento de créditos”. Até o momento a Padtec S.A. recebeu duas parcelas referente a este Plano. 
Para os exercícios apresentados, a Companhia e suas controladas possuíam contas a receber vencidas, mas 
não provisionadas, exceto as vencidas há mais de 730 dias. Esses valores referem-se a uma série de clientes 
que não possuem históricos nem expectativa de inadimplência. Os valores e a análise de vencimentos dessas
contas a receber estão apresentados a seguir: Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
A vencer – – 73.400 –
Vencidos de 01 a 30 dias – – 2.169 –
Vencidos de 31 a 60 dias – – 1.963 –
Vencidos de 61 a 90 dias – – 3.888 –
Vencidos de 91 a 120 dias – – 419 –
Vencidos de 151 a 180 dias – – 768 –
Vencidos de 181 a 360 dias – – 4.319 –
Vencidos de 361 a 730 dias – – 621 –
Vencidos a mais de 730 dias 880 883 10.270 883

880 883 97.817 883
A seguir estão demonstrados os saldos de contas a receber de clientes por exposição de risco de perdas de 
saldos a receber vencidos a mais de 730 dias, cujo valor total está provisionado para perda:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Vencidos de 731 a 1095 dias 880 883 1.138 883
Vencidos de 1096 a 1460 dias – – 786 –
Vencidos de 1461 a 1825 dias – – 2.739 –
Vencidos de 1826 a 2190 dias – – 3.023 –
Vencidos de 2191 a 2555 dias – – 1.701 –
Vencidos a mais de 2556 dias – – 883 –

880 883 10.270 883
6. ESTOQUES Consolidado

2020 2019
Produtos acabados 13.648 –
Produtos em elaboração 1.691 –
Matérias-primas 32.687 –
Material de revenda 3.340 –
Importação em andamento 13.195 –
Estoques em poder de terceiros (a) 7.127 –
Provisão para obsolescência e giro lento (b) (9.699) –

61.989 –
a) Referem-se substancialmente à matéria-prima em processo de industrialização e empréstimo de equi-
pamentos em garantia para clientes; e b) Refere-se à provisão para obsolescência e giro lento nos esto-
ques. Para essa estimativa foram considerados estoques descontinuados, materiais fora do parâmetro de 
qualidade e os itens sem movimento no estoque, cuja possibilidade de realização seja considerada pela 
Administração como baixa, visto que há novas tecnologias e/ou soluções disponíveis no mercado. Esta pro-
visão é constituída com base na análise dos preços de venda praticados, líquidos dos efeitos de tributos e 
despesas fixas incorridas nos esforços de vendas. A movimentação das provisões para obsolescência e giro
lento é como segue: Consolidado

01/06/20 31/12/20
Saldo inicial Adição à provisão Reversão Saldo final

Estoque (8.825) (2.797) 3.018 (8.604)
Estoque em poder de terceiros (644) (973) 522 (1.095)
Total (9.469) (3.770) 3.540 (9.699)

12.5. Movimentação dos investimentos na Controladora: Automatos 
Participações Ltda

Cheanonceau 
Participações Ltda

Ideiasventures 
Participações Ltda Padtec S.A. Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Saldo inicial dos investimentos – – 296 2.528 – – 35.515 32.663 35.811 35.191
Saldo inicial perda de investimento 10.903 10.903 – – – – – – 10.903 10.903
Redução de capital – – – – – – – (191) – (191)
Integralização de capital – – – – – – 67.357 – 67.357 –
Aplicações / aportes (resgates) 336 160 – – – 679 – – 336 839
Ágio em transação de capital – – – – – – 599 599 –
Resultado da equivalência patrimonial 6.679 745 (2) (2.232) – 1.841 18.973 3.238 25.650 3.592
Variação cambial sobre os investimentos (acumulado) – – – – – (511) (195) (511) (195)
Outros (14.030) (905) – – – (2.520) – – (14.030) (3.425)
Saldo da provisão para perdas em controladas (3.888) (10.903) – – – – – – (3.888) (10.903)
Saldo final dos investimentos – – 294 296 – – 121.933 35.315 122.227 35.811
(*) Controle acionário decorrente da reorganização societária.
13. IMOBILIZADO Controladora

Equipamento de computação Móveis e utensílios Aparelhos de telefonia Total
Saldos em 31/12/2019
Custo 18 19 1 38
Depreciação acumulada (10) (11) (1) (22)
Saldos em 31/12/2019 8 8 – 16
Baixas e alienações (aquisição) (18) (19) (1) (38)
Baixas e alienações (depreciação) 11 13 1 25
Depreciação (1) (2) – (3)
Saldos em 31/12/2020 – – – –
Saldos em 31/12/2020 – – – –

Consolidado
Máquinas e 

equipamentos
Equipamento de 

computação Móveis e utensílios
Aparelhos de 

telefonia Outros
Direito de uso 

locação (a) Total
Saldos em 31/12/2019
Custo – 18 19 1 – – 38
Depreciação acumulada – (10) (11) (1) – – (22)
Saldos em 31/12/2019 – 8 8 – – – 16
Custo - saldo inicial pela consolidação 21.555 7.441 2.481 21 226 6.043 37.767
Depreciação acumulada - saldo inicial pela consolidação (14.627) (3.728) (1.241) (19) – (1.135) (20.750)
Aquisições 128 2.352 227 – 2.717 – 5.424
Baixas e alienações (aquisição) (67) (19) (200) (1) – – (287)
Baixas e alienações (depreciação) 23 22 139 1 – (157) 28
Depreciação (968) (920) (150) – (226) (1.394) (3.658)
Saldos em 31/12/2020 6.044 5.156 1.264 2 2.717 3.357 18.540
Custo 21.616 9.792 2.527 21 2.943 6.043 42.942
Depreciação acumulada (15.572) (4.636) (1.263) (19) (226) (2.686) (24.402)
Saldos em 31/12/2020 6.044 5.156 1.264 2 2.717 3.357 18.540
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a) Refere-se ao contrato de locação predial da sede administrativa da Companhia 
(vide Nota Explicativa n° 10.1). A tabela a seguir apresenta as taxas médias de de-
preciação do imobilizado no exercício:

Em anos % por ano
Máquinas e equipamentos 02 a 10 anos 10% ao ano a 50% ao ano
Equipamentos de computação 01 a 5 anos 20% ao ano a 100% ao ano
Móveis e utensílios 06 a 15 anos 6,67% ao ano a 16,67% ao ano
Aparelho de telefonia 04 a 10 anos 10% ao ano a 25% ao ano
Outros 05 anos 20% ao ano

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

14. INTANGÍVEL

Controladora
Marcas e patentes Total

Saldos em 31/12/2019
Custo 24 24
Saldos em 31/12/2019 24 24
Saldos em 31/12/2020 24 24

Consolidado
Software Marcas e patentes Licença de informação técnica Projetos de desenvolvimento Total

Saldos em 31/12/2019
Custo – 24 – – 24
Saldos em 31/12/2019 – 24 – – 24
Custo - saldo inicial pela consolidação 9.804 3 3.889 28.475 42.171
Amortização acumulada - 
 saldo inicial pela consolidação (5.432) – (3.845) (7.625) (16.902)
Aquisições 407 – 1.255 5.762 7.424
Baixas e alienações (amortização) 5 – – – 5
Amortização (670) – (411) (2.424) (3.505)
Saldos em 31/12/2020 4.114 27 888 24.188 29.217
Custo 10.211 27 5.144 34.237 49.619
Amortização acumulada (6.097) – (4.256) (10.049) (20.402)
Saldos em 31/12/2020 4.114 27 888 24.188 29.217
Os projetos de desenvolvimento: referem-se a novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e atendem aos critérios de reconhecimento relacionados à conclusão e uso 
dos ativos e geração de benefícios econômicos futuros. A tabela a seguir apresenta as taxas médias de amortização do intangível no exercício:
Descrição Em anos % por ano
Software 05 anos 20% ao ano
Desenvolvimento de novos produtos 05 a 10 anos 10% ao ano a 20% ao ano
15. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Taxa Taxa efetiva Consolidado
Modalidade Pactuada média anual Vencimentos Garantia 2020 2019
Moeda nacional
Capital de Giro - Safra CDI + 5,53% ao ano 5,65% de 26/04/21 a 24/09/24 – 10.020 –
Capital de Giro - Daycoval 5,9% a 10,08% ao ano 8,22% de 29/07/20 a 30/09/24 Recebíveis 15.036 –
Capital de Giro - ABC Brasil CDI + 4,38% ao ano 4,43% de 23/12/20 a 23/05/24 Recebíveis 8.011 –
Finep TR + 2,80% ao ano 2,83% de 01/02/23 a 01/02/40 Fiança bancária 10.365 –

43.432 –
Passivo Circulante 11.151
Passivo não Circulante 32.281

43.432
Cronograma por ano de vencimento:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2040 Total
Empréstimos e financiamentos 11.151 11.380 7.692 5.065 739 739 739 739 739 739 3.710 43.432

Os Empréstimos e Financiamento não exigem o cumprimento de cláusulas restri-
tivas financeiras. As principais movimentações no exercício estão descritas abaixo. 
15.1. Pagamentos: Durante o período de 01° de junho até 31/12/2020 foram pa-
gos, no consolidado, R$69.379 referentes a juros e principal sobre os empréstimos 
obtidos pela Companhia. 15.2. Captação de Empréstimos e Financiamentos: Em 
outubro de 2020, a controlada Padtec S.A captou uma linha de financiamento junto 
à FINEP, destinada a investimentos tecnológicos: R$ 6.364 indexados a taxa de TR 
+ 2,8% ao ano. Os juros serão pagos em 242 parcelas mensais e consecutivas, com 
carência de 3 anos no pagamento do principal. Adicionalmente, também foram 
captados pela controlada Padtec S.A. ao longo de 2020, recursos destinados ao 
reforço de seu capital de giro conforme abaixo: Banco do Brasil: Em junho foram 
captados R$5.000 indexados a CDI + 4,8% ao ano. O principal seria pago em 2 
parcelas, sendo a primeira em dezembro de 2020 e a segunda em junho de 2021 
com pagamento de juros mensal. Em outubro foram captados R$5.000 indexados 
a CDI + 4,5% ao ano. O principal seria pago em 2 parcelas (abril e novembro de 
2021), com pagamento de juros mensal. Todas essas três operações junto ao Banco 
do Brasil foram liquidadas com recursos obtidos na emissão das Debêntures (vide 
Nota Explicativa n°16). Banco Daycoval: Em junho foram captados R$10.000 inde-
xados a taxa de 10,08% ao ano. Os juros estão sendo pagos em 24 parcelas mensais 
e consecutivas desde julho de 2020 e o principal em 18 parcelas mensais e con-
secutivas, também a partir da mesma data. Em outubro foram captados R$5.000 
indexados a taxa de CDI + 5,9% ao ano. Os juros e o principal serão pagos em 48 
parcelas mensais, com carência de seis meses no pagamento do principal. Banco 
Safra: Em setembro foram captados R$10.000 indexados a taxa de CDI + 5,53% ao 
ano. Os juros estão sendo pagos em 48 parcelas mensais e consecutivas desde ou-
tubro de 2020 e o principal será pago em 42 parcelas mensais e consecutivas a par-
tir/04/2021. Banco ABC Brasil: Em novembro foram captados R$8.000 indexados 
a taxa de CDI + 4,38% ao ano. Os juros serão pagos em 42 parcelas mensais, com 
carência de seis meses no pagamento do principal. 15.3. Conciliação dos passivos
resultantes das atividades operacionais e de financiamento: Consolidado
Saldos em 31/12/2019 –
Saldo incorporação 60.367
Despesas de juros 3.080
Pagamento de juros (3.052)
Empréstimos tomados 49.364
Amortização (66.327)
Captação de debêntures 40.000
Gastos com captação de debêntures (922)
Fluxo de caixa atividades operacional e financiamento 82.510
Saldos em 31/12/2020 82.510
16. DEBÊNTURES
Em dezembro de 2020, a controlada Padtec S.A. emitiu R$ 40.000 em debêntures 
simples não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, 
para distribuição pública colocadas com esforços restritos nos termos da Instrução 
CVM 476 (“Debêntures”).
A movimentação da emissão das Debêntures está demonstrada a seguir:
Modalidade Captação Saldo em 31/12/2020
Mensuradas ao custo - pós fixado
Pós fixado –
CDI 40.000 40.000
Total ao custo 40.000 40.000
Gastos com captação (*) (922) (922)
Total 39.078 39.078
Passivo circulante 7.765
Passivo não circulante 31.313

39.078
Cronograma por ano de vencimento:

Consolidado
2021 2022 2023 2024 Total

Debêntures 8.000 10.666 10.667 10.667 40.000
(*) Conforme CPC 48/IFRS 9, referem-se aos custos de captação diretamente atri-
buíveis à emissão das respectivas dívidas, mensuradas ao custo. As Debêntures 
têm prazo de vencimento de 4 (quatro) anos, contados da sua data de emissão, 
vencendo, portanto, em 21/12/2024. Os recursos líquidos captados por meio desta 
emissão foram destinados ao reperfilamento e alongamento das dívidas do Grupo 
Padtec, incluindo o pagamento integral das dívidas originalmente contraídas junto 
ao Banco do Brasil, bem como o pagamento integral das dívidas originalmente 
contraídas junto ao Banco Itaú. Condições restritivas: As Debêntures exigem 
o cumprimento de algumas cláusulas restritivas, além de obrigações adicionais, 
cujas apurações são feitas anualmente. Com relação à cláusula restritiva financeira, 
tem-se que: - manutenção da relação de Dívida Financeira Líquida sobre EBITDA 
à razão de até 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) até o pagamento integral das 
Obrigações Garantidas, a ser apurada em periodicidade anual, a partir do exercício 
de 2020 (“Covenant Financeiro”), com base nos demonstrativos anuais da emissora 
(Padtec S.A.) referentes ao exercício imediatamente anterior, auditados por Auditor 
Independente, nos quais deverá constar a menção ao cumprimento ou não do Co-
venant Financeiro da emissão das Debêntures. A Companhia monitora esses índices 
de forma sistemática e constante, de forma a garantir que as condições sejam aten-
didas. No entendimento da Administração, todas as condições restritivas e cláusu-
las financeira e não financeiras estão adequadamente atendidas em 31/12/2020.
17. OPERAÇÕES FINANCEIRAS
A Companhia tem registrado até 31/12/2020 operações financeiras de Vendor e 
FIDC no montante de R$37.139 no passivo circulante e de R$11.460 no passivo não 
circulante. A contrapartida desse lançamento está registrada no ativo circulante e 
no ativo não circulante. As operações estão descritas conforme abaixo: 17.1. Ope-
rações de Vendor: A Companhia firmou contratos de Vendor com Banco do Brasil, 
Banco Safra, Banco Industrial, Banco Paulista, Banco Alfa e Banco Daycoval que 
consistem em operações de financiamento de vendas baseadas no princípio de 
cessão de crédito. Até o encerramento do exercício 2020, essas instituições finan-
ceiras concederam créditos para 19 clientes da Companhia, mediante a celebração 
de Contratos de Promessa de Financiamento, no limite global de R$ 118.523 com 
vencimento até dezembro de 2022. Tal montante é utilizado para a aquisição de 
produtos e serviços de implantação da Companhia. Até 31/12/2020 não houve 
nenhuma inadimplência por parte desses clientes. Em 31/12/2020, o montante 
registrado é de R$32.387 no passivo circulante e R$10.729 no passivo não circu-
lante. 17.2. Operação de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC): O 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios foi constituído em outubro de 2019, 
pela Padtec S.A em conjunto com outros cotistas, cujos recursos serão utilizados 
para a aquisição de produtos e serviços de implantação da Companhia. A Padtec S.A 
detém 25% de participação e os outros cotistas detém 75% de participação. O FIDC 
é administrado pelo Grupo Sifra, tendo como objetivo financiar clientes e antecipar 
recursos (recebíveis). O limite de crédito será de R$ 20 milhões. A taxa de cessão 
para os recebíveis da Padtec é de 1,50% a.m., com prazo limitado ao valor do inves-
timento descrito a seguir. A Padtec deverá investir R$ 5 milhões em cotas sênior do 
FIC FIDC OSHER, com remuneração de 125% do CDI. Este investimento será gravado 
com alienação fiduciária em favor do Grupo Sifra, para garantir exclusivamente 
operações de Padtec enquanto cedente. Até 31/12/2020 foram concedidos recur-
sos a 5 clientes do Grupo, no montante total de R$7.970 milhões, com vencimento 
até novembro de 2022. Até 31/12/2020 não houve inadimplência e o montante 
registrado é de R$4.752 no curto prazo e R$731 no longo prazo.
18. FORNECEDORES

Consolidado
2020 2019

Fornecedores nacionais 12.801 151
Fornecedores internacionais 43.031 –

55.832 151
19. RISCO SACADO
A Companhia possui contrato firmado junto ao Banco do Brasil com o objetivo de 
permitir aos seus fornecedores no mercado interno que realizem a antecipação 
de recebimento de recursos. Nesse tipo de operação, os fornecedores transfe-
rem o direito de recebimento dos títulos das vendas das mercadorias para as 
instituições financeiras. O saldo consolidado em 31/12/2020 é de R$1.971, com 
prazo máximo de 180 dias.

20. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR
Controladora Consolidado

Imposto sobre circulação 2020 2019 2020 2019
 de mercadoria e serviços - ICMS – – 3.320 –
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ – – 558 548
Imposto sobre produtos industrializados - IPI – – 2.728 –
Contribuição social sobre lucro líquido - CSLL – – 203 196
Programa de integração social - PIS – – 314 –
Contribuição para financiamento 
 da seguridade social - COFINS 4 – 1.341 2
Imposto sobre serviço - ISS – – 189 12
Outros – 12 551 11
Passivo circulante 4 12 9.204 769
21. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR - PARCELAMENTO

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Parcelamento de Imposto sobre circulação 
 de mercadoria e serviços - ICMS (a) – – 5.043 –
Programa especial de 
 Regularização Tributária - PERT (b) – 240 – 9.539
Parcelamento de imposto 
 sobre serviço - ISS (c) – – 3.257 3.316
Outros – – 234 –

– 240 8.534 12.855
Passivo circulante – – 6.331 2.956
Passivo não circulante – 240 2.203 9.899

– 240 8.534 12.855
a) A Padtec S.A. aderiu ao parcelamento, para refinanciar suas dívidas relativas ao 
ICMS, conforme Resolução Conjunta SP/PGE 02/12 e SF 72/12, no montante de R$ 
15.717, cujo saldo em aberto em 31/12/2020 é de R$ 5.043 com vencimento final 
até janeiro de 2023; b) O valor consolidado é representado principalmente pelos 
débitos fiscais federais da controlada Automatos Participações incluídos no Progra-
ma Especial de Regularização Tributária (“PERT”), instituído pelo Governo Federal 
por meio da Lei 13.496 de 24/10/2017. Após o pagamento dos valores correspon-
dentes à entrada de 5% da dívida consolidada para adesão ao PERT, a Companhia 
e a controlada Automatos Participações concluíram as etapas de consolidação dos 
parcelamentos. c) O valor consolidado é representado pelos débitos fiscais munici-
pais da controlada Automatos Participações.
22. PROVISÕES
22.1. Provisões diversas:

Consolidado
2019 2020

Saldo 
inicial

Saldo inicial pela 
consolidação

Adição à 
provisão Reversões

Saldo 
final

Provisão para 
 comissão (a) – 886 406 (568) 724
Reparo em 
 garantia (b) – 1.387 514 (9) 1.892
Outros 188 – 4 (63) 129
Total 188 2.273 924 (640) 2.745
a) Refere-se à provisão para pagamento de comissões sobre as vendas realizadas 
com clientes com percentuais de 0,4% a 4% ou valores fixos de salários mensais 
a vendedores, conforme cláusulas contratuais; e b) Constituída para fazer face 
aos gastos relacionados a produtos, incluindo garantias e obrigações contratuais. 
22.2. Provisões para riscos trabalhistas, tributários e cíveis: A Companhia e suas 
controladas são partes em ações judiciais e processos administrativos perante 
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de suas 
operações, envolvendo questões tributárias, cíveis, trabalhistas e outros assuntos. 
São provisionados, em regra, os valores classificados como risco de perda provável.

Controladora
2018 2019

Saldo 
inicial

Adição à 
provisão Reversões Saldo final

Trabalhistas (a) 21.141 914 (3.049) 19.006
Cíveis (b) 5.872 261 (2.359) 3.774
Total provisões 27.013 1.175 (5.408) 22.780
Depósitos judiciais (d) (6.348) (4.801) 50 (11.099)
Total 20.665 (3.626) (5.358) 11.681

Controladora
2019 2020

Saldo 
inicial

Adição à 
provisão Reversões Saldo final

Trabalhistas (a) 19.006 2.226 (997) 20.235
Cíveis (b) 3.774 – (899) 2.875
Total provisões 22.780 2.226 (1.896) 23.110
Depósitos judiciais (d) (11.099) (362) 10.274 (1.187)
Total 11.681 1.864 8.378 21.923

Consolidado
2018 2019

Saldo 
inicial

Adição à 
provisão Reversões

Saldo 
final

Trabalhistas (a) 19.382 3.724 (3.397) 19.709
Cíveis (b) 13.098 575 (2.434) 11.239
Tributárias (c) 2.530 – (2.530) –
Total provisões 35.010 4.299 (8.361) 30.948
Depósitos 
 judiciais (d) (11.349) (4.811) 4.389 (11.771)
Total 23.661 (512) (3.972) 19.177

Consolidado
2019 2020

Saldo 
inicial

Saldo 
inicial pela 

consolidação
Adição à 
provisão Reversões

Saldo 
final

Trabalhistas (a) 19.709 2.856 2.450 (2.281) 22.734
Cíveis (b) 11.239 1.810 2.784 (9.896) 5.937
Tributárias (c) – 6.131 1.716 (833) 7.014
Administrativas – 285 – – 285
Total provisões 30.948 11.082 6.950 (13.010) 35.970
Depósitos 
 judiciais (d) (11.771) (513) (932) 10.852 (2.364)
Total 19.177 10.569 6.018 (2.158) 33.606
(a) Trabalhistas: Ações movidas por ex-funcionários de ex-controladas (Officer, 
Pini, Softcorp/Latin eVentures e ETML - Empresa de Telefonia Multiusuário S.A) 
já desinvestidas, pleiteando direitos trabalhistas. (b) Cíveis: Ações Cíveis Fon-
tes Participações e Administração Ltda.: a Padtec Holding S.A. (anteriormente 
denominada Ideiasnet S.A.) é ré em três processos cíveis movidos pela empresa 
Fontes Participações e Administração Ltda. (“Fontes”), quais sejam: 0014757-
87.2014.8.16.0001 (ação cautelar); 0021446-50.2014.8.16.0001 (processo 
principal); e 0009306-47.2015.8.16.0001 (ação de prestação de contas). Tais 
processos versam sobre a validade das garantias dadas por Fontes (instrumentos 
de alienação fiduciária de imóveis) em favor da Padtec Holding S.A. (anterior-
mente denominada Ideiasnet S.A.)no âmbito da venda da ex-investida Soft-
corp e dos valores devidos à Padtec Holding S.A. (anteriormente denominada 
Ideiasnet S.A.)versus o montante por ela executado por meio das garantias. Os 
processos estão caminhando em conjunto, apartados ao processo principal, que 
ainda está em fase de conhecimento onde aguardamos a oitiva de uma última 
testemunha da parte autora esperada para março de 2021. (c) Tributários: Os 
principais processos estão descritos conforme abaixo: IPI: Autuada a controlada 
Padtec S.A., pela Receita Federal do Brasil, por comercialização de acessórios de 
produtos incentivados desacompanhados dos produtos finais, supostamente 
descumprindo com o requisito para usufruir do benefício fiscal previsto na Lei de 
Informativa então vigente (redução da alíquota do IPI). A controlada foi autuada 
pelos exercícios de 2011 e 2012, totalizando um risco de R$2.316 e adicional-
mente realizou provisão de R$1.605 pelos exercícios de 2015 a 2018.

ISSQN: Auto de Infração lavrado pelo Município de Belo Horizonte/MG, referente à 
cobrança de ISSQN à alíquota de 5% relativo a supostos serviços prestados e multa 
pela emissão de documento diverso do estabelecimento na legislação tributária 
municipal, pela empresa PSG - Padtec Serviços Globais de Telecomunicações Ltda 
(incorporada pela controlada Padtec S.A.), por sua filial estabelecida na cidade 
de Belo Horizonte/MG no período/04/2015 a julho de 2016; e o outro referente à 
multa pela emissão de documento diverso do estabelecimento na legislação tribu-
tária municipal no mesmo período, com prejuízo do imposto, totalizando o valor 
de R$2.310. (d) Depósitos Judiciais: Os valores se referem a depósitos judiciais 
mantidos em nome da Controladora e das investidas Padtec S.A. e Automatos Par-
ticipações Ltda., principalmente em processos cíveis e trabalhistas. No consolidado 
existem outros processos com valor em risco total de R$74.225, sendo R$57.710 
referente a riscos tributários, R$11.778 trabalhistas, R$4.600 cível e R$137 admi-
nistrativos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível de per-
da em 31/12/2020 (R$14.434 em 31/12/2019), para os quais nenhuma provisão 
foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não 
requerem sua contabilização. Abaixo está o detalhamento dos principais processos 
que se enquadram na descrição acima: • ICMS - A controlada Padtec S.A detém 
processo de execução fiscal referente ao imposto ICMS, que está em fase recursal, 
no valor de R$6.215. A sentença em 1ª instância foi parcialmente procedente 
para cancelar o imposto cobrado, mantendo, todavia, a exigência das multas; • 
A controlada Padtec S.A. detém um auto de infração lavrado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil referente a diferenças de recolhimento de Imposto de 
Importação (II), Imposto de Produtos Industrializados (IPI) e PIS e Cofins apurados 
em decorrência da divergência na classificação fiscal dos produtos importados. A 
defesa está na instância administrativa, no valor de R$1.612. O objeto é somente 
a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro, razão pela qual foi excluída 
da contingência a parte que não foi objeto do recurso;  • A controlada Padtec S.A. 
detém um auto de infração lavrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
referente ao recolhimento de PIS e Cofins apurados sobre regime não cumulativo, 
concernentes ao período/01/2009 a dezembro de 2010. O processo encontra-se no 
Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal 
de Sorocaba/SP e aguarda julgamento da impugnação, no valor de R$5.770; • A 
controlada Padtec S.A. tem autos de infração e impugnação de multa em razão 
de suposto descumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB), por comercializar 
produtos com aproveitamento indevido de benefício fiscal de redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializado (IPI) no período de 2011 e 2012. Segundo a fiscali-
zação, a Padtec S.A. teria se aproveitado indevidamente de redução do IPI conside-
rando o uso indevido do benefício fiscal instituído pela Lei no 8.248/1991, no valor 
total de R$38.175. Em 03/01/2018 a Padtec S.A. recebeu intimação do acórdão 
09-65.347 que julgou improcedente a Impugnação apresentada e manteve o lan-
çamento. Recursos voluntário ao Carf protocolado em 31/01/2018. Em 26/09/2019, 
em julgamento do Recurso Voluntário, o processo foi convertido em diligência; e • 
PerDComp Tributos Federais - Trata-se de Pedidos de Ressarcimento vinculados às 
Declarações de Compensação da controlada Padtec S.A., com créditos decorrentes 
de pagamento a maior dos impostos (IPI, Cofins, Cide e outros), não cumulativa, 
referentes a diversos períodos integralmente indeferidos e não homologados. Os 
autos encontram-se no Centro Nacional de Gestão de Processos da Delegacia da 
Receita Federal em Ribeirão Preto/SP.
23. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Salários 44 – 2.542 –
Participação nos lucros 
 e resultados empregados – – 3.211 –
Encargos sociais 62 67 5.792 68
Provisão de férias / 13º salário 80 59 6.499 59
Previdência privada – – 844 –
Outros – – 88 –

186 126 18.976 127
24. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
A controlada Padtec S.A. patrocina dois planos de previdência privada para seus 
colaboradores, administrados pela Fundação Sistel de Seguridade Social. Os pla-
nos de previdência complementar são estabelecidos na forma de contribuição 
definida “InovaPrev” ou benefício definido “CPqDPrev”. No plano de benefício 
definido, os valores da contribuição e do benefício são definidos na contratação 
do plano, sendo o custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua 
concessão e manutenção. No plano de contribuição definida o benefício tem o valor 
permanentemente ajustado, conforme o saldo de contas aplicável mantido em 
favor do participante, que por sua vez, é resultante dos valores pagos a título de 
contribuição, do tempo de contribuição, dos rendimentos obtidos com os investi-
mentos realizados, dentre outras variáveis. Nos termos dos regulamentos desses 
planos, o custeio é partidário e varia de acordo com uma escala de contribuição 
embasada em faixas salariais, de 1% a 8% da remuneração dos colaboradores. Em 
31/12/2020, não existiam passivos atuariais em nome da Padtec S.A. decorrentes 
do plano de previdência complementar, devido ao fato do plano apresentar equi-
líbrio financeiro. As contribuições realizadas totalizaram R$1.244 em 31/12/2020, 
as quais foram registrados como despesa no resultado do período. As contribuições 
realizadas pela patrocinadora no segundo trimestre de 2020 foram abatidas dos 
recursos excedentes no Fundo de Cobertura de Risco, conforme acordo entre as 
partes. Este Fundo tem a finalidade de acumular os recursos vertidos pelos par-
ticipantes auto patrocinados e patrocinadoras por meio das Contribuições de Risco.
25. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
25.1. Capital social: A operação de incorporação de ações de emissão da Padtec 
S.A. pela Companhia, com a consequente conversão da Padtec S.A. em sua sub-
sidiária integral, nos termos do artigo 252 da Lei no 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), 
foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2020. Esta 
operação também foi aprovada, naquela mesma data, pela Assembleia Geral de 
Acionistas da Padtec S.A. Os acionistas da Companhia que fossem titulares de suas 
ações de forma ininterrupta desde 27/03/2020 até 27/04/2020, tinham direito a 
exercerem o direito de retirada, nos termos do artigo 252, §1o da Lei das S.A., e 
deveriam manifestar expressamente sua intenção de exercer tal direito no prazo de 
30 (trinta) dias, findo em 29/05/2020. Porém, nenhum dos acionistas da Compa-
nhia exerceu tal direito de retirada. Dessa forma, no dia 1°/06/2020 a Companhia 
conclui a incorporação de ações da Padtec S.A., quando novas ações ordinárias 
foram emitidas e entregues aos então acionistas daquela investida, que recebe-
ram 7,113682675 novas ações de emissão da Padtec Holding S.A. (anteriormente 
denominada Ideiasnet S.A.) em substituição a cada ação de emissão da Padtec S.A. 
de sua titularidade. A determinação de tal relação de substituição foi pactuada 
pelos signatários do Acordo de Incorporação celebrado como parte da operação, 
incluindo a Administração da Companhia, e partiu do valor do patrimônio líquido 
das ações de emissão de cada Companhia a preços de mercado em 30/09/2019 
(“Data-Base”). Essa operação gerou um aumento de capital social de R$67.365, de-
corrente da incorporação das ações da Padtec S.A. Em 31/12/2020, o capital social 
da Companhia subscrito e integralizado é de R$199.211, dividido em 78.450 ações 
ordinárias escriturais, sem valor nominal.

2020

Acionista
Quantidade 

de ações
% de 

Participação
Fundação CPqD - Centro de Pesquisa 
 e Desenvolvimento em Telecomunicações 43.075.127 54,91%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR 18.084.240 23,05%
LMC Brazil, LLC 3.927.649 5,01%
Outros 13.362.763 17,03%
Total 78.449.779 100,00%

2020

Acionista
Quantidade 

de ações
% de 

Participação
LMC Brazil, LLC 3.927.649 24,03%
Total Return Investment LLC 2.407.579 14,73%
Itaú Unibanco S.A. 1.943.360 11,89%
Truetech Participações Ltda 1.069.238 6,54%
Outros 6.995.740 42,81%
Total 16.343.566 100,00%
25.2. Reserva de capital: Capital: Correspondente aos ganhos ou perdas na altera-
ção de participação de controladas sem perda de controle. 25.3. Ágio em transação 
de capital: Correspondente a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimo-
nial contábil, na alteração de participação de controladas sem perda de controle, 
resultando no ágio em transação do capital.  25.4. Outros resultados abrangentes: 
Ajuste de avaliação patrimonial: Refere-se aos ajustes acumulados de conver-
são de todas as diferenças de moeda estrangeira decorrentes da conversão das 
demonstrações contábeis de operações no exterior. 25.5. Dividendos: O Estatuto 
Social da Companhia define a destinação de 25%, ajustada nos termos do artigo 
202 da Lei nº 6.404/76, de dividendos mínimos obrigatórios a serem distribuídos 
quando for apurado lucro no exercício. Não houve distribuição de dividendos para 
o exercício findo em 31/12/2020 devido ao prejuízo acumulado. Em 31/12/2019, 
também não foram distribuídos dividendos.
26. LUCRO POR AÇÃO
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos 
acionistas da Companhia pela quantidade média ponderada de ações ordinárias 
emitidas durante o exercício. O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste 
da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir 
a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas pelas opções de com-
pra de ações, sendo determinada a quantidade de ações que poderiam ter sido 
adquiridas pelo valor justo, com base no valor monetário dos direitos de subscrição 
vinculados às opções de compra de ações em circulação. A quantidade de ações 
calculadas, conforme descrito anteriormente, é comparada com a quantidade 
de ações emitidas, pressupondo-se o período das opções de compra das ações. 
A seguir demonstramos o lucro por ação básico e diluído em 31/12/2020 e 2019: 

Controlada e Consolidado
2020 2019

Numerador básico
Lucro do exercício 17.211 5.439
Quantidade de ações 78.450 16.344
Lucro por ação básico e diluído - em reais 0,2194 0,3328
27. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Consolidado
2020 2019

Receita operacional bruta 230.780 –
Produto 187.722 –
Serviço 43.058 –
Impostos incidentes sobre as vendas (53.519) –
Devoluções e cancelamentos (7.968) –
Receita operacional líquida 169.293 –
28. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS

Consolidado
2020 2019

Material (66.359) –
Mão-de-obra (20.718) –
Gastos gerais de fabricação (20.537) –

(107.614) –

29. RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
29.1. Despesas administrativas, comerciais e pesquisa e desenvolvimento:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Despesas trabalhistas 
 e encargos sociais (1.882) (2.783) (30.775) (3.146)
Serviços de terceiros (771) (1.372) (4.478) (1.564)
Despesas de vendas e marketing (185) (121) (345) (123)
Despesas gerais e administrativas (447) (390) (8.655) (395)
Aluguel de imóveis e equipamentos (47) (225) (377) (225)
Outros – (45) (2.904) (105)

(3.332) (4.936) (47.534) (5.558)
Apresentadas como: Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Despesas administrativas (3.332) (4.936) (15.928) (5.558)
Despesas comerciais – – (13.754) –
Despesas de pesquisa 
 e desenvolvimento – – (17.852) –

(3.332) (4.936) (47.534) (5.558)
29.2. Outras receitas/(despesas) operacionais, líquidas:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Desconto PERT – – – 339
Indenização administrativa – – (119) –
Indenização cíveis – – 202 –
Indenização trabalhista (110) – (781) –
Perda / ganho ativo 
 mantido para venda (345) (900) (345) (900)
Perdas de valores 
 a receber de clientes – – (2.615) –
Provisão crédito liquidação duvidosa 3 – 7.906 –
Provisão contingência trabalhista (1.092) 1.827 (442) 1.827
Provisão contingência fiscais – – (1.652) –
Provisão contingência cíveis (4.083) 2.050 3.454 2.050
Provisão contingência administrativas – – (1.112) (139)
Outros (406) 20 (408) 51

(6.033) 2.997 4.088 3.228

30. RESULTADO FINANCEIRO
Controladora Consolidado

30.1. Receitas financeiras: 2020 2019 2020 2019
Receitas de aplicações financeiras 1.026 16 1.967 165
Receitas de operações financeiras – – 894 –
Outras receitas (44) 16 4.296 46

982 32 7.157 211
30.2. Despesas financeiras: Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Juros de empréstimos e financiamentos (1) – (3.600) –
Despesas de operações financeiras – – (85) –
Outras despesas (55) (3) (3.828) (1.282)

(56) (3) (7.513) (1.282)
31. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES
Correntes: A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais 
combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição social debitada ao 
resultado é demonstrada como segue:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro antes dos tributos 17.211 5.439 17.401 2.819
Equivalência patrimonial (25.650) (7.349) 476 (6.220)
Lei do bem – – (5.484) –
(+/-) outras adições e exclusões 535 (3.875) (14.385) (2.691)
Provisão/reversão 
 obsolescência nos estoques – – 230 –
Provisão/reversão contingências 476 (4.221) 1.618 (4.049)
Provisão/reversão de receitas – – (10.986) –
Provisão/reversão 
 crédito liquidação duvidosa (3) – (7.906) –
Perdas em valores a receber – – 2.615 –
Provisão/reversão outras (344) 344 3.049 344
Créditos financeiros – – (8.378) –
Impostos Diferidos PERT – – – 4.492
Outras adições e exclusões 406 2 5.373 (3.478)
Prejuízo fiscal (base IR) (7.904) (5.785) (1.992) (6.092)
Imposto de renda – – (182) 1.926
Contribuição social – – (8) 694
Imposto de renda e CSLL corrente – – (190) 2.620

34.1.2. Risco de crédito: É o risco de a Companhia sofrer prejuízo financeiro, caso 
um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe ao cumpri-
mento de suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis 
originados, em sua grande maioria, de clientes recorrentes e aplicações financeiras. 
Para atenuar esse risco, a Companhia e suas controladas adotam como prática a 
análise detalhada da situação patrimonial e financeira de seus clientes, estabele-
cendo acompanhamento permanente do saldo devedor de suas contrapartes. As 
perdas por redução no valor recuperável estão demonstradas na Nota Explicativa 
5 (contas a receber de clientes), de acordo com a avaliação de recuperabilidade 
conduzida pela Administração. Com relação às aplicações financeiras, o Grupo 
somente realiza aplicações em instituições de baixo risco de crédito e com limite 
máximo de saldo de aplicações, determinado pela Administração. A Adminis-
tração entende que não há risco de crédito significativo ao qual o Grupo Padtec 
esteja exposto, considerando níveis de concentração e relevância dos valores em 
relação ao seu faturamento. 34.1.3. Risco de liquidez: É o risco de que o Grupo 
Padtec eventualmente possa encontrar dificuldades em cumprir obrigações as-
sociadas a seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista. 
A abordagem no gerenciamento do risco de liquidez é garantir o pagamento das 
obrigações, motivo pelo qual há o objetivo de manter disponibilidade em caixa 
para cumprimento das obrigações de curto prazo, fazendo o possível para que 
sempre haja liquidez suficiente para cumprir as obrigações vincendas, sob condi-
ções normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar 
a reputação da Companhia e de suas controladas. O Grupo Padtec trabalha ali-
nhando disponibilidade e geração de recursos a fim de cumprir suas obrigações 
nos prazos acordados. O vencimento contratual baseia-se na data mais recente 
em que a Companhia e suas controladas devem quitar as respectivas obrigações:

Consolidado
Valor 

Contábil
Até 

1 ano
1-2 

anos
2-20 
anos

Caixa e equivalentes de caixa 64.680 64.680 – –
Aplicações financeiras em garantia 19.395 19.395 – –
Contas a receber de clientes 102.673 100.296 2.377 –
Arrendamento mercantil 
 com partes relacionadas (3.357) (2.733) (624) –
Empréstimos e financiamentos (43.432) (11.151) (11.380) (20.901)
Debêntures (39.078) (7.765) (10.438) (20.875)
Fornecedores (55.832) (55.832) – –
Risco sacado (1.971) (1.971) – –
Total 43.078 104.919 (20.065) (41.776)
32.1.4. Risco de taxa de câmbio: Decorre da possibilidade de oscilações das ta-
xas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela Padtec. A Administração 
analisa e acompanha as suas exposições para a tomada de decisão na contratação 
de instrumentos de proteção das respectivas exposições em moeda estrangeira. 
A exposição líquida em moeda estrangeira está demonstrada na tabela a seguir:

Consolidado Consolidado
2020 2019

R$ U$$ R$ U$$
Ativos
Contas a receber de clientes 18.232 3.508 – –
Passivos
Fornecedores (43.031) (8.280) – –
Total (24.799) (4.772) – –
34.1.5. Risco de taxa de juros: As operações do Grupo Padtec são indexadas a taxas 
prefixadas, pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e pelo CDI. Sendo assim, a 
Administração entende que qualquer oscilação nas taxas de juros não represen-
taria nenhum impacto significativo nos resultados do Grupo. O valor contábil dos 
instrumentos financeiros que representam a exposição máxima ao risco de taxas de 
juros na data das demonstrações financeiras foi:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa 1 1 64.680 3.328
Passivos
Empréstimos e financiamentos – – (43.432) –
Debêntures (39.078)
Exposição líquida 1 1 (17.830) 3.328
34.2. Análise de sensibilidade: O Grupo Padtec realizou análise de sensibilidade 
dos principais riscos aos que seus instrumentos financeiros estão expostos, ba-
sicamente representados por variação das taxas de câmbio e de juros. Quando a 
exposição ao risco é considerada ativa, o risco a ser considerado é uma redução 
dos indexadores atrelados devido a um consequente impacto negativo do seu re-
sultado. Na mesma medida, quando a exposição ao risco é considerada passiva, o 
risco é uma elevação dos indexadores atrelados por também ter impacto negativo 
no resultado. Desta forma o Grupo está qualificando os riscos através exposição 
líquida das variáveis (dólar, CDI, IGP-M, IPCA, TJLP e Selic), conforme demonstrado.

Consolidado

Taxa de câmbio
Valor 

provável
Acréscimo 

25%
Acréscimo 

50%
Contas a receber de clientes 18.232 4.558 9.116
Fornecedores (43.031) (10.758) (21.516)
Impacto no resultado (6.200) (12.400)

Consolidado

Taxa de juros
Valor 

provável
Acréscimo 

25%
Acréscimo 

50%
Caixa e equivalentes de caixa 64.680 16.170 32.340
Empréstimos e financiamentos (43.432) (10.858) (21.716)
Debêntures (39.078) (9.770) (19.539)
Impacto no resultado (4.458) (8.915)
35. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
As movimentações patrimoniais que não afetam os fluxos de caixa da Companhia 
são como segue:

Controladora e 
Consolidado

2020
Aumento de investimento com incorporação (66.758)
Aumento de Capital com participação societária 67.357
Ágio em transação de capital (599)
Aquisição ativo imobilizado a prazo 211
36. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
A Companhia e suas controladas possuem apenas um segmento operacional defi-
nido no contexto operacional. A Companhia e suas controladas estão organizadas, 
e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para fins 
operacionais, comerciais, gerenciais e administrativos.

32. SEGUROS
A Companhia possui seguros contratados e em vigor em 31/12/2020, em montante julgado, pela Administração, suficiente para cobertura de seus riscos operacionais. As 
premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, consequente-
mente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. A seguir, demonstramos os valores segurados por cobertura de risco:

Vigência atual
Valor 

segurado
Risco coberto De Até 2020

Seguro Patrimonial / Riscos Nomeados

Cobertura básica: incêndio, raio e explosão 28/04/20 28/04/21 210.592
Coberturas adicionais: lucros cessantes, alagamentos, bens, 
danos elétricos, desmoronamento, equipamentos, quebra 
de máquinas, recomposição de registro e documentos, RC 
estabelecimentos Comercial e Industrial, roubo e vendaval

Seguro de Vida em Grupo (funcionários) - Principal Morte, acidente, invalidez 01/07/20 30/06/22 932
Seguro de Vida em Grupo (funcionários) - Complementar Morte, acidente, invalidez 01/07/20 30/06/22 419
Seguro de Vida em Grupo (estagiários) Morte, acidente, invalidez 01/07/20 30/06/22 32
Transporte Nacional Riscos rodoviários 01/11/20 01/11/21 4.000
Responsabilidade Civil - Administradores Diretoria 09/07/20 09/07/21 50.000
Responsabilidade Civil RC Geral, Operações, Produtos 13/07/20 13/07/21 15.000

33. GESTÃO DE RISCO
A Companhia e suas controladas administram seus instrumentos financeiros por 
meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, 
rentabilidade e segurança. A Companhia e suas controladas não efetuam apli-
cações de caráter especulativo. Os resultados obtidos com essas operações estão 
condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração. A adminis-
tração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas por meio 
de políticas, definições de estratégias e implementação de sistemas de controle, 
definidos pela Administração e aprovadas pelo Conselho de Administração. A clas-
sificação dos ativos financeiros, segundo a IFRS 9, é geralmente baseada no modelo 
de negócio no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de 
fluxos de caixa contratuais.
34. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demons-
trações contábeis da Companhia e de suas controladas, conforme tabela a seguir:

Hierarquia Consolidado
do valor Valor contábil Valor contábil

Ativo justo 2020 2019 2020 2019
Valor justo por
 meio de resultado
Caixa e equivalentes de caixa Nível 2 64.680 3.328 64.680 3.328
Aplicações financeiras 
 em garantia Nível 2 19.395 – 19.395 –
Total 84.075 3.328 84.075 3.328
Passivo
Custo amortizado
Empréstimos e 
 financiamentos (circulante) (11.151) – (11.151) –
Empréstimos e financia- 
 mentos (não circulante) (32.281) – (32.281) –
Debêntures (circulante) (7.765) – (7.765) –
Debêntures (não circulante) (31.313) – (31.313) –
Total (82.510) – (82.510) –
A classificação dos ativos financeiros em custo amortizado ou a valor justo contra 
resultado baseia-se no modelo de negócios e nas características de fluxo de caixa 
esperado pela Companhia e suas controladas para cada instrumento. Valor justo 
versus valor contábil: Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, com os 
valores contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes: • Caixa 
e equivalentes de caixa e aplicações financeiras restritas - as taxas de juros que 
remuneram os equivalentes de caixa e aplicações financeiras restritas da Com-
panhia no encerramento do exercício se aproximam das taxas de mercado para 
operações de mesma natureza, prazo e riscos semelhantes; • Contas a receber de 
clientes - inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, pelo 
transcorrer do prazo, ajustadas pela taxa de juros efetiva, considerando os efeitos 
e o reconhecimento da mensuração do valor presente; • Empréstimo, financiamen-
tos e Debêntures - em geral são contratadas a padrões de mercado e, portanto, os 

valores contábeis se aproximam dos valores de mercado para operações de prazo, 
origem e riscos semelhantes; • Operações de arrendamento mercantil - reconhe-
cidas pelo valor contábil que reflete o valor justo; • Fornecedores - reconhecidos 
pelo valor contábil que reflete o valor justo, uma vez que se referem a saldos de 
curto prazo; e • Risco Sacado - reconhecidas pelo valor contábil que reflete o valor 
justo. Valorização dos instrumentos financeiros: O valor justo de um título 
corresponde ao seu valor de vencimento (valor de resgate) trazido a valor presente 
pelo fator de desconto (referente à data de vencimento do título) obtido da curva 
de juros de mercado em reais. O CPC 4 (R1) e a IFRS 7 requerem a classificação 
em uma hierarquia de três níveis para mensurações a valor justo dos instrumentos 
financeiros, baseada em informações observáveis e não observáveis referentes à 
valorização de um instrumento financeiro na data de mensuração. O CPC 40 (R1) e a 
IFRS 7 também definem informações observáveis como dados de mercado obtidos 
de fontes independentes e informações não observáveis que refletem premissas de 
mercado. Os três níveis de hierarquia de valor justo são: • Nível 1: Preços cotados 
em mercado ativo para instrumentos idênticos; • Nível 2: Informações observáveis 
diferentes dos preços cotados em mercado ativo que são observáveis para o ativo 
ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados de preço); • Ní-
vel 3: Instrumentos cujos fatores relevantes não são dados observáveis do mercado. 
34.1. Fatores de risco financeiro: Os riscos econômico-financeiros refletem, princi-
palmente, o comportamento de variáveis macroeconômicas e taxas de câmbio e 
de juros, bem como as características dos instrumentos financeiros utilizados pelo 
Grupo Padtec. As atividades do Grupo estão expostas a diversos riscos financeiros, 
risco de capital, risco de taxa de juros, taxa de câmbio, de crédito e de liquidez. 
A Padtec tem como prática gerir os riscos existentes de forma conservadora. Essa 
prática tem como principais objetivos preservar o valor e a liquidez dos ativos fi-
nanceiros e garantir recursos financeiros para o bom andamento dos negócios. A 
exposição da Padtec a cada um desses riscos, os objetivos, as práticas e os processos 
para mensuração e gerenciamento de risco e o gerenciamento de capital estão 
descritos abaixo: 34.1.1. Risco de capital: A Companhia administra seu capital 
para assegurar a continuidade de suas atividades normais ao mesmo tempo em 
que busca maximizar o retorno de suas operações para todas as partes interessadas 
ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização da utilização de instru-
mentos de dívida e de patrimônio. A estrutura de capital da Companhia e de suas 
controladas é formada pelo endividamento líquido (empréstimos, financiamentos 
e debêntures), deduzidos pelo caixa e equivalentes de caixa, caixa vinculado e apli-
cações financeiras e pelo seu patrimônio líquido. O Grupo Padtec não possui dívidas 
financeiras líquidas e seu índice de caixa líquido é:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Dívida – – 82.510 –
Caixa e equivalentes de 
 caixa, aplicações financeira 1 1 84.075 3.328
Dívida líquida (caixa líquido) (1) (1) (1.565) (3.328)
Patrimônio líquido 103.012 18.348 103.012 18.348
Índice de endividamento 
 (caixa) líquido (0,0000) (0,0001) (0,0152) (0,1814)
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Administradores, Conselheiros e Acionistas da
Padtec Holding S.A. (anteriormente denominada Ideiasnet S.A.)
Campinas - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Padtec Holding S.A. - anteriormente deno-
minada Ideiasnet S.A. (“Companhia”), identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, 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 contábeis individuais 
e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira, individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, 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). 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 contábeis individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Reestruturação societária: Chamamos a atenção para a Nota Expli-
cativa nº 1.2. relativa às informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, as quais informam que a Companhia 
efetivou o processo de simplificação da estrutura societária, onde a administração incorporou as ações da Padtec S.A., passan-
do a deter e a consolidar 100% dos saldos da investida a partir de 1o de junho de 2020. Na leitura dessas demonstrações con-
tábeis tal assunto deve ser considerado. Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a esse assunto. Principais assun-
tos 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 de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre estas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre estes assuntos. Reconheci-
mento de receita: Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA: Conforme mencionado nas Notas Explicativas 
nº 3.16. e 27 e devido a relevância e riscos envolvidos com o processo de reconhecimento das receitas, consideramos novamen-
te, no exercício corrente, esta área como um assunto significativo para nossa auditoria. A Companhia reconhece suas receitas 
com base no Pronunciamento CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente. As receitas de hardwares e serviços de instalação 
apresentam obrigação de desempenho distintas, onde o cliente se beneficia prontamente do bem ou serviço prestado, sendo 
reconhecidas no momento em que a Companhia satisfaz a obrigação de desempenho. Entendemos que o risco de reconheci-
mento de forma antecipada, ou antes que a Companhia satisfaça todas as obrigações de desempenho estabelecida no contra-
to, pode estar presente tendo em vista existirem controles manuais de algumas das atividades da Companhia relacionadas ao 
reconhecimento da receita, aumentando os riscos de ocorrência de erros involuntários no reconhecimento das receitas. Como 
consequência, há necessidade de procedimentos e testes adicionais e dirigidos de auditoria para endereçar riscos de reconhe-
cimento das receitas de forma inadequada. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: A fim de mitigar o risco 
de distorções materiais relativas ao reconhecimento de receita, foram realizados, entre outros procedimentos, o descrito a se-
guir: • Avaliamos os controles internos implementados pela administração para o fluxo de vendas e prestação de serviços; • 
Efetuamos procedimentos analíticos substantivos e testes de detalhes, incluindo confirmação junto à terceiros, para nos certi-
ficarmos quanto a existência das vendas e registro no período adequado; • Testamos a efetiva entrega dos produtos e prestação 
dos serviços com a transferência de controle dos riscos e benefícios aos clientes; • Verificamos a consistência da aplicação da 
política contábil de reconhecimento de receita por meio de testes sobre transações de vendas realizadas durante e no final do 
exercício. Com base na abordagem de nossa auditoria, nos procedimentos efetuados e nas evidências de auditoria obtidas, 
entendemos que os critérios e premissas adotados pelo Companhia para reconhecimento das receitas são aceitáveis no contex-
to das demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Ativo intangível - Reconhecimento 
inicial do custo e recuperabilidade do saldo: Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA: Conforme descri-
to nas Notas Explicativas nº 3.8. e 14., a Companhia possui registrados em suas demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas saldos de R$ 24 mil e R$ 29.217 mil, respectivamente. A Companhia reconhece o ativo intangível referente a projetos 
de desenvolvimento, que são registrados inicialmente ao custo de aquisição e possuem vida útil definida. Devido a ser uma 
área com saldos significativos, bem como sujeitos a estimativas e premissas adotadas pela Administração da Companhia para 
registro dos ativos intangíveis relacionados aos projetos em desenvolvimento, que podem ser baixados ou ter os valores con-
signados como ativos, sujeitos a redução ao valor de recuperação, tendo em vista não justificarem serem projetos lucrativos ou 
haver variações nos custos dos projetos que, podem não mais serem recuperados ou tornarem os projetos inviáveis ou rentáveis 
para a Companhia, havendo assim, julgamento da Administração sobre tais premissas. Este assunto foi, também, considerado 
novamente um assunto crítico na auditoria do presente exercício e de risco em nossos trabalhos de auditoria. Como o assunto 
foi conduzido em nossa auditoria: A fim de mitigar o risco de distorções materiais nos saldos, foram realizados, entre ou-
tros procedimentos, o abaixo descrito que julgamos estarem adequados: • Avaliamos a estrutura de controles internos imple-
mentados pela administração para o reconhecimento inicial dos valores registrados na rubrica; • Realizamos procedimentos 
substantivos com base em amostragem para nos certificar de que os valores capitalizados eram elegíveis e condiziam com a 
natureza das operações e atingem as definições de ativo intangível; • Desafiamos os critérios e as premissas adotadas pela 
Administração para a determinação da vida útil e consequentemente os prazos de amortização destes ativos, verificando se 
estavam adequadamente fundamentadas e suportadas por documentação e análises consistentes e adequadas; • Analisamos 
a recuperabilidade destes ativos, com base nos estudos apresentados pela Administração; • Testamos os cálculos e premissas 
utilizados pela Administração para suportar a não existência de redução ao valor recuperável destes ativos. Com base na abor-
dagem de nossa auditoria, nos procedimentos efetuados e nas evidências de auditoria obtidas, entendemos que os critérios e 
premissas adotados pelo Companhia na mensuração dos ativos intangíveis com vida útil definida e respectivas divulgações são 
aceitáveis no contexto das demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outros assuntos: 
Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresenta-
da como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com nossa auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas de-
monstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e 
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas 
demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios 
definido nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em con-
junto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório 
do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da Ad-
ministração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Adminis-
tração e não expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas 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 demons-
trações contábeis individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 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 destas demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor independente pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 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: • Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtivemos 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; • Obtivemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas; • 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 uma 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 
uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional; • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada; • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações fi-
nanceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis in-
dividuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequente-
mente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas 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 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 
significativos na auditoria das demonstrações contábeis 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 pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Campinas, 11 de fevereiro de 2021
Élica Daniela da Silva Martins - CT CRC 1SP-223.766/O-0

Grant Thornton Auditores Independentes - CRC 2SP-025.583/O-1

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S/A
CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83 - NIRE: 333.0005580-1

Ata de AGO em 22/02/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 22/02/21, às 10h, 
realizada na sede da Cia., na Av. Nossa Sra. de Copacabana, 1.133/1.503, 
RJ. 2. Convocação e Presença: Os editais de convocação para a pre-
sente Assembleia foram devidamente publicados (i) no “DOERJ”, nas edi-
ções dos dias 22/01/21 (Pág. 8-V), 25/01/21 (Pág. 9) e 26/01/21 (Pág. 4); 
e (ii) no Jornal “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 22/01/21 (Pág. 
5), 25/01/21(Pág. 4) e 26/01/21 (Pág. 3). Ficou registrada a presença ou a 
representação, por procuração, de acionistas detentores de ações represen-
tativas de 81,95% do capital social total e votante da Cia., conforme se veri-
fica pela Lista de Presença consolidada pelos membros da mesa, conforme 
Anexo I desta ata. Presentes ainda membros da administração da Cia. para 
prestação de esclarecimentos. 3. Mesa: Presidente: Denis Kaller Rothstein; 
Secretário: Benjamin Rothstein. 4. Deliberações: Instalada a Assembleia, 
os acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, toma-
ram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: 4.1. Au-
torizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º 
do art. 130 da Lei 6.404/76. 4.2. Aprovar as contas da administração, bem 
como as demonstrações financeiras da Cia. referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/20, que foram publicadas no “DOERJ” na edição do 
dia 13/01/21, parte V, Pág. 01, e no Jornal “Monitor Mercantil”, na edição do 
dia 13/01/21, Pág. 5. 4.3. Consignar que o lucro líquido do exercício social 
findo em 31/12/20, após a dedução de saldo de prejuízos acumulados, foi 
de R$142.791.711,27. Conforme proposto pela administração, aprovar que 
a totalidade do referido lucro líquido seja distribuída aos acionistas a título 
de dividendos. 4.4. Consignar que o pagamento de dividendos, conforme 
previsto no item 4.3 acima, deverá ser realizado, com base nas posições 
acionárias dos acionistas, no prazo de até 60 dias contados desta data, nos 
termos do art. 205, §3º da Lei das S/A. 4.5. Aprovar a eleição, como Dire-
tores da Cia., de: a) Denis Kaller Rothstein, brasileiro, casado, advogado, 
RG 291.230-OAB/SP, CPF 110.932.317-42, com endereço na Av. Nossa 
Sra. de Copacabana, 1.133/1.503, RJ, para o cargo de Diretor Presidente; 
b) Benjamin Rothstein, brasileiro, divorciado, arquiteto, RG 2.747.817-IFP-
-RJ, CPF 494.588.417-04, com endereço na Av. Nossa Sra. de Copacabana, 
1.133/1.503, RJ, para o cargo de Diretor Superintendente; e c) Alain Biron, 
brasileiro, casado, advogado, RG 114.164-OAB/RJ, CPF 078.947.527-89, 
com endereço na Av. Nossa Sra. de Copacabana, 1.133/1.503, RJ, para o 
cargo de Diretor Jurídico. 4.6. Os Diretores ora eleitos (i) serão investidos 
nos respectivos cargos por meio da assinatura de termo de posse no livro 
próprio, ocasião em que prestarão a declaração de desimpedimento prevista 
em lei; e (ii) terão mandato até a data de realização da AGO da Cia. que 
deliberar sobre as contas dos administradores e demonstrações financeiras 
do exercício findo em 2023. 4.7. Aprovar a remuneração global mensal da 
administração da Cia. no valor de R$18.000,00, cuja distribuição entre os 
respectivos membros será determinada pela Diretoria. 5. Aprovação e En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere 
esta AGO, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 
6. Assinaturas: Mesa (Presidente: Denis Kaller Rothstein / Secretário: Ben-
jamin Rothstein). Acionistas: Tobias Fenster, Sylvain Rothstein, Berty Ruth 
Rothstein Biron, Benjamin Rothstein, Riva Rozenberg, Israel Rozenberg, 
Marcos Arthur Souhami, Luiza Mary Souhami Cohen Zaide, Luis Souhami 
Filho, Nelson Victor Souhami, Luciene Souhami Levy, Adryanne de Almeida 
Guimarães, Gabriel Bouzada Rozenberg, Alain Biron, Denis Kaller Roths-
tein, Bianca Kaller Rothstein Sukman, Dan Kaller Rothstein e Bruno Kaller 
Rothstein. RJ, 22/02/21. Mesa: Denis Kaller Rothstein - Presidente, Benja-
min Rothstein - Secretário. JUCERJA em 26/02/21, nº 4022708. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos

autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por GONÇALVES PARREIRA ADVOGADOS ASSOCIA-

DOS em face de PRIMUX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
e OUTROS, processo nº 0202101-67.2013.8.19.0001,

na forma abaixo:
O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessa-
dos especialmente a PRIMUX ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA, SAD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ANÍBAL JOSÉ
NOGUEIRA NEVES que em 09/3/21, às 13:00 hs., no site do leilo-
eiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do
CPC, não havendo licitantes no dia 11/3/21, no mesmo local e
hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC,
o DIREITO E AÇÃO do imóvel registrado no 9º RGI, matrícula nº
263.321, Rua Lagoa das Garças nº 120 apto 2201 – Barra da
Tijuca - RJ, avaliado as fls. 751 em 03/9/20, por R$ 830.000,00.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no
site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do
CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedi-
do este, outro na integra estará afixado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 25/2/21. Eu, Cristina Mourão
Heredia, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.

VIGILANTES DO PESO MARKETING S/A
 CNPJ/ME nº 01.944.380/0001-85

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
A VIGILANTES DO PESO MARKETING S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 01.944.380/0001-85, com sede na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 
1511 - 3º andar - Itaim Bibi, CEP 04571-011, São Paulo, SP, Brasil, e com 
seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(JUCESP) sob o NIRE nº 35300562658, neste ato comunica o extravio dos 
seguintes livros, todos autenticados perante a Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro (JUCERJA) em 14/04/2014: (i) Livro de Atas das Reuniões 
de Diretoria nº 00000181964; (ii) Livro de Atas das Assembleias Gerais 
nº 00000181966; (iii) Livro de Presença dos Acionistas nº 00000181967; 
(iv) Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração 
nº 00000181968; (v) Livro de Registro de Ações Nominativas (Ordinárias e 
Preferenciais) nº 00000181969; (vi) Livro de Transferência de Ações 
Nominativas (Ordinárias e Preferenciais) nº 00000181970.
São Paulo, 01 de março de 2021. Marcello Perego Ursini - Diretor Geral.

Três perguntas: Febraban 
avalia os impactos do Pix 
e do Open Banking
Por Jorge Priori

A Agenda BC#, pro-
movida pelo Banco 
Central, tem cinco 

pilares: inclusão, compe-
titividade, transparência, 
educação e sustentabilida-
de. A competitividade bus-
ca a adequada precificação 
por meio de instrumentos 
de acesso competitivo aos 
mercados. Entre esses ins-
trumentos, estão os paga-
mentos instantâneos (Pix) 
e a implementação do sis-
tema financeiro aberto 
(Open Banking), que visa 
o aumento da eficiência do 
mercado de crédito e de 
pagamentos no Brasil. O 
Pix foi implementado em 
novembro de 2020 e conse-
guiu uma rápida aderência 
da população. Já o Open 
Banking teve a sua primeira 
fase concluída em fevereiro 
de 2021. As próximas três 
fases serão implementadas 
em julho, agosto e dezem-
bro deste ano.

Esses mudanças abrem 
muitas possibilidades. Para 
entendermos melhor esse 
processo, conversamos com 
Carolina Sansão, gerente 
de Inovação e Tecnologia 
da Febraban, sobre a for-
ma como o setor bancário 
sentiu as mudanças, se os 
impactos foram sentidos da 
mesma forma por bancos 
tradicionais e digitais, como 
eles estão vendo a possibi-
lidade de enfrentar concor-
rência de fora do setor e se 
o Open Banking aumenta 
o risco de vazamento de 
dados, como noticiado em 
janeiro de 2021.

De uma forma geral, co-
mo o setor bancário sen-
tiu as mudanças acarreta-
das pelo Pix e pelo Open 
Banking?

O Pix, assim como o 
Open Banking, são mais 
duas ferramentas que pro-
porcionarão maior conve-
niência e facilidades para 
os clientes em suas tran-
sações financeiras, como 
já ocorreram com outras 
ferramentas, como mobile 
banking, tokenização e in-
ternet banking. Os bancos 
estão, e sempre estiveram, 
em constante processo de 
preparação para se adequar 
às inovações tecnológicas e 
regulatórias. Por isso, esta-
mos na vanguarda tecnoló-
gica neste setor no mundo.

O Pix nos levou a era 
dos pagamentos instantâ-
neos e é o jeito mais mo-
derno e eficiente de fazer 
transferências instantâneas 
para onde o cliente quiser. 
O pagamento instantâneo 
também dá uma nova lógica 
para as atividades comer-
ciais, trazendo mais agili-
dade para quem compra e 
para quem vende. A eco-
nomia tende a ganhar mais 
velocidade e ritmo. O Pix 
também é uma importante 
oportunidade para o Brasil 
reduzir a necessidade do 
uso de dinheiro em espécie 
em transações comerciais, o 
que tende a reduzir os altos 
custos de transporte e logís-
tica de cédulas em um país 
de dimensões continentais 
como o nosso. Somente o 
custo de logística totaliza 
cerca de R$ 10 bilhões ao 
ano.

Já o Open Banking tende 
a intensificar as ofertas de 
valor para os clientes, com 
novos produtos e serviços. 
Também pode gerar maior 
eficiência para os bancos, 
que terão maior flexibilidade 
e velocidade no lançamento 

de novos produtos e maior 
conhecimento do perfil de 
seus clientes. Nos merca-
dos onde o Open Banking 
já se encontra em uma eta-
pa mais avançada, como no 
Reino Unido, observamos 
ganhos de eficiência e pro-
dutividade no lançamento 
de novos produtos e gestão 
da informação.

Os bancos tradicionais e 
os bancos digitais sentiram 
os impactos da mesma for-
ma? Como os bancos estão 
encarando a possibilidade 
de enfrentar maior concor-
rência de empresas de ou-
tros setores?

Cada participante tem 
sua política e estratégia 
de negócios, com o lança-
mento de novos produtos 
e serviços. Entre impactos 
comuns a todos, podemos 
citar o aumento da con-
corrência bancária no país 
e mais ofertas de produtos 
para o cliente. Além disso, 
o Pix tem potencial para ser 
uma poderosa ferramenta 
para impulsionar a banca-
rização no país, trazendo 
novos clientes para o sis-
tema financeiro. E o Open 
Banking incentiva a inova-
ção e tende a intensificar 
as ofertas de valor para os 
clientes, acelerando a trans-
formação digital do merca-
do financeiro.

A Febraban e os bancos 
são a favor da competição e, 
mais do que isso, a estimu-
lam em todos os níveis. En-
tretanto, é importante que 
as regras sejam iguais para 
todos os competidores, se-
jam bancos já estabelecidos 
ou novos competidores 
que estejam entrando. Va-
mos sempre defender que o 
mercado seja o mais aberto 
possível.

Nas últimas semanas, o 
país registrou casos de vaza-
mento de dados de grande 
volumes, como o caso do 
Serasa. O início do Open 
Banking não aumenta ainda 
mais o risco de vazamento 
de dados? Como os bancos 
estão se preparando para 
evitar esses vazamentos?

A Febraban acompanha 
permanentemente todos 
os temas relacionados à 
segurança cibernética e 
de dados de seus clien-
tes, ainda que eles não te-
nham origem no sistema 
financeiro, como no caso 
mencionado. Os bancos 
estão comprometidos com 
o aprimoramento cons-
tante dos sistemas de se-
gurança das instituições, 
para garantir a eficiência 
das operações financeiras 
cotidianas de milhões de 
brasileiros investindo his-
toricamente mais de R$ 2 
bilhões a cada ano em se-
gurança da informação no 
setor bancário.

Os bancos começaram a 
se preparar para a chegada do 
Open Banking em 2018, com 
a contratação de equipes es-
pecializadas e montagem de 
times internos para domínio 
do assunto. A Febraban tam-
bém tem promovido grupos 
de trabalho técnicos para 
aprofundar o tema e vem 
contribuindo com recomen-
dações técnicas e operacio-
nais para trazer maior fluidez 
e segurança ao funcionamen-
to do sistema. Os bancos es-
tão usando toda sua expertise 
com a temática segurança em 
transações financeiras, para 
sugerir ao nosso regulador, 
Banco Central, o que há de 
mais moderno em relação à 
segurança cibernética e pre-
venção a fraudes.

Ações do Assaí começaram 
a ser negociadas na B3
Após separação o 

grupo Pão de Açú-
car, a rede brasi-

leira Assaí Atacadista de-
butou nesta segunda-feira 
a negociação de suas ações 
na Bolsa de Valores de São 
Paulo (B3). Na sexta-feira 
(26), após o fechamento 
do pregão, os acionistas do 
GPA receberam ações ON 
do Assaí na mesma propor-
ção da sua participação no 
GPA, a serem negociadas 
no Novo Mercado. 

O GPA anunciou a sepa-
rou do Assaí em setembro 
de 2020. A medida envolveu 
a separação das operações e 

a transferência de participa-
ção acionária, atualmente 
detida pelo Assaí, por meio 
da Almacenes Éxito (Éxi-
to), para o GPA. Na estreia 
na B3, o presidente da com-
panhia, Belmiro Gomes, e a 
diretoria executiva do Assaí 
realizaram um ato simbóli-
co na sede da Bolsa com o 
toque da campainha no iní-
cio do pregão.

Hoje o valor estimado do 
Assaí é de R$ 27 bilhões. 
“A listagem nos permitirá 
operar de forma autônoma, 
com administração separa-
da e foco em nosso modelo 
de negócio e oportunidades 

próprias de mercado. Pa-
ra os investidores, significa 
investir em um segmento 
resiliente e em um player 
competitivo, presente entre 
as 15 maiores empresas do 
país e que vem investindo 
fortemente em expansão”, 
frisou Belmiro Gomes, 
CEO do Assaí.

A empresa de atacado 
de autosserviço, teve 30% 
de crescimento em sua re-
ceita bruta em 2020. Os 
papéis da companhia en-
traram em leilão logo pela 
manhã e, ao seu término 
(por volta das 11h50), ti-
nham alta de quase 400%, 

cotadas a R$ 73,01. As 
ações do Assaí são nego-
ciadas no segmento do 
Novo Mercado da B3 sob 
o ticker ASAI3.

“O Assai é a 2ª maior 
empresa de comércio ali-
mentar do país, apresen-
tando um resultado sólido, 
ganho de market share e 
autossustentável em gera-
ção de caixa, o que financia 
a expansão da companhia. 
Para os 50 mil colaborado-
res, este momento na B3 
é de muito orgulho e um 
reconhecimento pelo exce-
lente trabalho realizado por 
todos”, completa.

Gasolina, diesel e gás ficam mais caros nesta terça-feira 
A Petrobras anunciou 

nesta segunda-feira um no-
vo aumento nos preços da 
gasolina, do óleo diesel e 
do gás de botijão vendidos 
nas refinarias. A partir desta 
terça-feira, a gasolina ficará 
4,8% mais cara, ou seja, R$ 
0,12 por litro. Com isso, o 
combustível será vendido às 
distribuidoras por R$ 2,60 
por litro.

“Importante ressaltar 

também que os valores pra-
ticados nas refinarias pela 
Petrobras são diferentes 
dos percebidos pelo consu-
midor final no varejo. Até 
chegar ao consumidor são 
acrescidos tributos fede-
rais e estaduais, custos para 
aquisição e mistura obriga-
tória de biocombustíveis 
pelas distribuidoras, no ca-
so da gasolina e do diesel, 
além dos custos e margens 

das companhias distribui-
doras e dos revendedores de 
combustíveis”, destaca nota 
divulgada pela empresa.

O óleo diesel terá um 
aumento de 5%: R$ 0,13 
por litro. Com o reajuste, o 
preço para as distribuidoras 
passará a ser de R$ 2,71 por 
litro a partir de amanhã.

De acordo com a agên-
cia Brasil, já o gás liquefeito 
de petróleo (GLP), conhe-

cido como gás de botijão 
ou gás de cozinha, ficará 
5,2% mais caro também a 
partir de amanhã. O preço 
para as distribuidoras será 
de R$ 3,05 por quilo (R$ 
0,15 mais caro), ou seja R$ 
36,69 por 13 kg (ou R$ 1,90 
mais caro). A Petrobras diz 
que seus preços são basea-
dos no valor do produto no 
mercado internacional e na 
taxa de câmbio.

Acionistas da Vale receberão remuneração em 15 de março
O Conselho de Adminis-

tração da mineradora Va-
le aprovou na quinta-feira 
passada (25) a distribuição 
de remuneração aos acio-
nistas, referente ao segundo 
semestre de 2020, no valor 
bruto de R$ 4,262386983 
por ação, sendo R$ 
3,426505027 por ação na 
forma de dividendos e R$ 
0,835881956 por ação na 
forma de juros sobre o ca-

pital próprio (“JCP”), apu-
rado com base no balanço 
levantado na data base de 
30 de setembro de 2020. 

Segundo a mineradora, o 
pagamento da remuneração 
ocorrerá em 15 de março 
de 2021 e os acionistas te-
rão direito à remuneração. 
A data de corte para os de-
tentores de ações de emis-
são da Vale negociadas na 
B3 será no dia 04 de mar-

ço de 2021 e a record date 
para os detentores de Ame-
rican Depositary Receipts 
(“ADRs”) negociados na 
New York Stock Exchange 
(“NYSE”) será no dia 08 de 
março de 2021. 2. As ações 
da Vale serão negociadas 
ex-direitos na B3 e na NY-
SE a partir de 05 de março 
de 2021. 3. 

Os titulares de ADRs 
receberão o pagamento 

através do Citibank N.A., 
o agente depositário dos 
ADRs, a partir de 22 de 
março de 2021. 4. De acor-
do com a legislação vigente 
no Brasil, a distribuição de 
JCP está sujeita à retenção 
de imposto de renda na 
fonte, exceto para os bene-
ficiários imunes e isentos 
que comprovarem atender 
as condições legais para a 
dispensa de retenção.



8    l  Monitor MercantilTerça-feira, 2 de março de 2021Financeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
SEGUNDA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA

COPCONTERERJ COOPERATIVA DE CONSUMO DE TERESÓPOLIS/RJ.
O Presidente da COPCONTERERJ COOPERATIVA DE CONSUMO DE
TERESÓPOLIS/RJ, CNPJ nº 21.203.405/0001-05, Inscrição estadual nº
11.461.000, NIRE nº 334.0005351-6, com sede na Avenida Lúcio Meira nº
330, sala 105, Edifício Comercial Person, Várzea, Teresópolis/RJ, CEP
25953-001, convida a presença de todo o quadro societário composto de
(27) vinte e sete cooperantes para comparecer em sua sede no dia 11 de
março de 2021 com primeira chamada as 17:00h, segunda chamada as
18:00h e terceira e última chamada as 19:00h, para participar da SEGUNDA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021 para votar e deliberar
a seguinte pauta: (1) Candidatura, eleição e posse para renovação da
Diretoria Titular no mandato de 2021/2025. Teresópolis/RJ, 02 de março de
2021. Franco Cossetti Carvalho - Diretor Presidente - CPF 103.113.557-06.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação MONITÓRIA, movida por SAMAB CIA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PAPEL em face de JORNAL DO BRASIL S/A,
processo nº 0116890-15.2003.8.19.0001, na forma abaixo:

O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessa-
dos especialmente a JORNAL DO BRASIL S/A, que em 09/3/21,
às 12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloei-
ro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on
line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no
dia 11/3/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na
forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 8º RGI,
matrícula nº 199112, Rua Conde Pereira Carneiro, prédios 351,
371 e 391, e terrenos 34, 35, 36, 37, 38 e 39 – Penha Circular - RJ,
avaliados as fls. 731 em 19/2/20, por R$ 8.817.412,50. Condi-
ções Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site
do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do
CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedi-
do este, outro na integra estará afixado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 25/2/21. Eu, Cristina Mourão
Heredia, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.

MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 36.864.992/0001-42 - NIRE 33.3.0033417-3
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, hora, local: 29.01.2021, 11hs, na sede, Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar 
(parte), Torre Pão de Açúcar, Rio de Janeiro/RJ. Presença: Totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente - Cristiano Maron Ayres; Secretária - Ana Paula Moraes Venancio 
Amaral. Deliberações aprovadas: O aditamento ao protocolo de intenções e justifi ca-
ção da operação de cisão parcial do Banco Modal S.A. (“Banco Modal”) com versão de 
parcela cindida para a Companhia, aprovada nas assembleias gerais do Banco Modal 
e da Companhia realizadas em 30.05.2019 (“Cisão”), anexado a este instrumento, pe-
las razões e para os fi ns ali expostos. Em decorrência do ora aprovado, fi ca explicitado 
que, conforme facultado pelo artigo 233, parágrafo único, da Lei das S.A., a Companhia 
será responsável apenas pelas obrigações que lhes foram transferidas com a parcela 
cindida por ocasião da Cisão, sem solidariedade com o Banco Modal, sendo entretanto 
garantido a qualquer credor anterior do Banco Modal se opor a tal condição, em relação 
ao seu crédito, desde que notifi que o Banco Modal no prazo de 90 dias a contar da data 
da publicação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Banco Modal datada de 
29.01.2021. Encerramento: Nada mais. Rio de Janeiro, 29.01.2021. Acionistas: Diniz 
Ferreira Batista; Modal Participações Ltda., devidamente representada; Modal Holding 
Controle Ltda., devidamente representada; Álvaro Bandeira, Ana Paula Moraes Venan-
cio Amaral, Bruno José Albuquerque de Castro, Cristiano Maron Ayres, Eduardo Frede-
rico Bittar Gomes, Eduardo Centola, Luiz Eduardo Mendes de Almeida Portella, Mário 
Pekelmann Markus, Maurício de Souza Ribeiro, Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães 
Júnior, Rodrigo Nicolau Puga e Rodrigo Yoshishigue Mikan.

BANCO MODAL S.A.
CNPJ nº 30.723.886/0001-62 - NIRE 33.3.0000581-1
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, hora, local: 29.01.2021, às 10hs, na sede, Praia de Botafogo, 501, 
bloco 01, 5º andar, parte, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ.  Convocação: Dis-
pensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Cris-
tiano Maron Ayres; Secretária - Ana Paula Moraes Venancio Amaral. Deli-
berações Aprovadas: O aditamento ao protocolo de intenções e justifi ca-
ção da operação de cisão parcial da Companhia aprovada na assembleia 
geral extraordinária realizada em 30.05.2019 (“Cisão”), anexado a este ins-
trumento, pelas razões e para os fi ns ali expostos. Em decorrência do ora 
aprovado, fi ca explicitado que, conforme facultado pelo artigo 233, § único, 
da Lei das S.A., a MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., 
sociedade que absorveu a parcela cindida do patrimônio da Companhia, 
será responsável apenas pelas obrigações que lhes foram transferidas com 
a parcela cindida por ocasião da Cisão, sem solidariedade com a Compa-
nhia, sendo entretanto garantido a qualquer credor anterior da Companhia 
se opor a tal condição, em relação ao seu crédito, desde que notifi que a 
Companhia no prazo de 90 dias a contar da data da publicação da presen-
te Ata. Encerramento: Nada mais. Rio de Janeiro, 29.01.2021. Acionistas: 
Diniz Ferreira Baptista, Modal Participações Ltda. (por seus Diretores Cris-
tiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio Amaral), Modal Holding 
Controle Ltda. (por seus Administradores, Cristiano Maron Ayres e Ana Pau-
la Moraes Venancio Amaral), Álvaro Bandeira, Ana Paula Moraes Venancio 
Amaral, Bruno José Albuquerque de Castro, Cristiano Maron Ayres, Eduar-
do Centola, Eduardo Frederico Bittar Gomes, Luiz Eduardo Mendes de Al-
meida Portella, Mário Pekelmann Markus, Mauricio de Souza Ribeiro, Ro-
naldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior, Rodrigo Nicolau Puga, Rodrigo Yo-
shishigue Mikan, Mário Arthur Tezzei Medina, Alexandre Guggisberg Han-
nud,  José Augusto Schincariol, Wisam Kamil Ayache, Walid Kamil Ayache, 
Gihad Kamil Ayache, Lucykelli Regina Nogueira, Rafael Schincariol Lui e Di-
gital Mais Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Mesa: 
Cristiano Maron Ayres - Presidente; Ana Paula Moraes Venancio Amaral 
- Secretária. JUCERJA nº 00004013889 em 10/02/2021. Bernardo Feijó 
Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
Em organização

Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição de 
Sociedade Anônima Realizada em 11.01.2021

Data, Hora, Local: 11.01.2021, às 09hs, à Praia de Botafogo, nº 501, 5º 
andar, bloco 01, salão 501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. Convocação: re-
uniram-se em 1ª convocação, os fundadores da Modal Controle Partici-
pações S.A.. Presença: subscritores da totalidade das ações emitidas  
nesta data. Mesa: Presidente: Cristiano Maron Ayres, Secretária: Ana Pau-
la Moraes Venancio Amaral. Deliberações aprovadas: (i) O projeto do Es-
tatuto Social, nos termos do Anexo I, já de conhecimento de todos, porém, 
cujo teor foi lido a todos os presentes; (ii) Boletim de Subscrição, à presen-
te Ata, o capital social será de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordi-
nárias nominativas, sem valor nominal; (iii) O valor correspondente a 100% 
do capital social subscrito, na forma do item (ii) acima, já se encontrava in-
tegralizado pelo subscritor, na forma da Lei; (iv) Terminada a leitura do pro-
jeto do Estatuto Social, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos pre-
sentes, sem ressalvas ou oposições, esclarecendo o Sr. Presidente, por 
consequência, que tendo sido fi nalizadas todas as formalidades legais es-
tava defi nitivamente constituída, para todos os fi ns de direitos, a socieda-
de por ações, que girará sob a denominação social de Modal Controle 
Participações S.A. (v) Elegeram os Diretores, todos com mandato de 03 
anos, iniciando-se na presente data e vigendo até a AGO de 2024, permi-
tida a reeleição, nos termos do Estatuto Social, a saber: (a) Diretores Exe-
cutivos: (1) Cristiano Maron Ayres, brasileiro, solteiro, convivente em 
união estável com pacto de separação de bens, economista, carteira de 
identidade nº 10.879.451-2, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF nº 
076.323.937-22, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ; e (2) Eduar-
do Centola, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, 
administrador de empresas, carteira de identidade nº 9.979.162-6, expedi-
da pela SSP/SP, CPF nº 151.840.668-88, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP. (b) Diretora Operacional, a Sra. Ana Paula Moraes Venancio 
Amaral, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, 
contadora, carteira de identidade nº 081340/O-8, expedida pelo CRC/RJ, 
CPF nº 069.306.917-12, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ. (vi) 
O Diretores, independente da função executiva ou operacional, serão divi-
didos, para fi ns de governança corporativa e representação da Compa-
nhia, em grupos denominados A e B, de acordo com a tabela abaixo, cujo 
racional obedece ao viés de atuação dos Diretores, permitindo maior espe-
cifi cidade, objetividade e efi ciência nos processos de tomada de decisão e 
representação da Companhia. Divisão da Diretoria para Fins de Repre-
sentação: Diretores Grupo A: Eduardo Centola, Ana Paula Moraes Ve-
nancio Amaral; Diretores Grupo B: Cristiano Maron Ayres; -; (vii) Os mem-
bros da Diretoria ora eleitos assinam, neste ato, os respectivos Termos de 
Posse. Ficou estabelecido que à Diretoria não caberão honorários ou re-
muneração, exceto se de outra forma vier a ser deliberado em Assembleia 
Geral. Os Diretores eleitos declararam, que não estão incursos em ne-
nhum crime que os impeçam de exercer atividade mercantil. Encerramen-
to: Nada mais. Rio de Janeiro, 11.01.2021. Advogada: Gabriela Brandão 
Miranda Rebelo - OAB/RJ nº 185.292. JUCERJA NIRE nº 33300336656 
em 15/01/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 11 de fevereiro de 2021, às 10h30, por videoconferência, 
conforme previsto no Parágrafo Único do Artigo 17 do Estatuto Social da TIM 
Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”). PRESENÇAS: Reuniu-se 
o Conselho de Administração da Companhia com a participação dos Srs. Pietro 
Labriola, Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. 
Participou, ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. 
MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM 
DO DIA: (1) Analisar as demonstrações financeiras da Companhia, das 
respectivas notas explicativas, bem como do Relatório da Administração, todos 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, e deliberar sobre 
sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; e (2) Analisar as propostas da 
Administração de Orçamento de Capital da Companhia, de destinação do resultado 
do exercício de 2020 e de distribuição de dividendos da Companhia, e deliberar 
sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia. DELIBERAÇÕES: 
Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, 
e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria 
constante da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos 
presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas 
manifestações e deliberações da seguinte forma: (1) Analisaram a proposta 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as 
respectivas notas explicativas e o Relatório da Administração, todos referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, com base nas informações 
fornecidas pela administração da Companhia e na manifestação favorável da 
Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), auditores independentes 
da Companhia, que, no curso de seus trabalhos, verificou a adequação de tais 
documentos, atestando que refletem adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, as posições patrimonial e financeira da Companhia, e aprovaram a 
sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (2) Analisaram a 
proposta da administração de Orçamento de Capital para o exercício de 2020, 
de destinação do resultado do exercício de 2020 e de distribuição de dividendos 
da Companhia, e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 
reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, 
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os 
Conselheiros participantes. Certifico que a presente ata é cópia fiel da via original 
lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 11 de fevereiro de 2021. JAQUES 
HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 4022819, em 01/03/2021. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS - ELEIÇÃO NO SINDICATO
DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS

DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 2021/2025
Pelo presente Edital, conforme previsto no Estatuto e no Regimento Eleitoral,
Art.14 todos os associados do SEEB Rio ficam cientes que concorrerá a
eleição a chapa 1 – UNIDADE NA LUTA para renovação dos cargos da Diretoria
Plena, Diretoria Executiva e dos membros efetivos e suplentes do Conselho
Fiscal do mandato de 2021 a 2025, nomeada segundo a ordem de inscrição e
registro no processo eleitoral. A comissão eleitoral em decisão unânime diante
do extenso número de candidatos concorrentes na chapa para composição
das instâncias da gestão sindical na forma do Estatuto e do Regimento Eleitoral
resolveu relacionar nessa publicação somente os candidatos a diretoria
executiva e conselho fiscal, sendo que a relação completa com os nomes dos
demais diretores está divulgado no site do SEEB Rio na internet
www.bancariosrio.org.br, bem como será afixada na sede do sindicato, Av.
Presidente Vargas, 502 – 20º e 21º andar para efeito de impugnação de
candidaturas. O prazo para impugnação é de cinco dias contados da data da
publicação deste edital. Somente será recebida a impugnação fundamentada
em casos de inelegibilidade prevista no Estatuto ou no Regimento Eleitoral Art.
14 e Art. 21 e 22 devendo ser proposta por escrito a Presidenta da Comissão
Eleitoral e assinada por associado em pleno gozo dos seus direitos sociais e
poderá ser enviada para o e-mail oficial da comissão eleitoral
(comissãoeleitoral@bancariosrio.org.br) ou entregue presencialmente na
secretaria geral na sede do Sindicato. A impugnação para conhecimento da
comissão eleitoral deverá vir acompanhada, quando for o caso, da
documentação necessária à comprovação dos fatos alegados.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS DA CHAPA 1(UM) – UNIDADE NA LUTA
Diretoria executiva

PRESIDENTE – JOSÉ FERREIRA PINTO
VICE PRESIDENTE - KATIA LUCIMAR ROCHA BRANCO LOPES
ADMINISTRAÇAO E PATRIMÔNIO – ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA BATISTA
TESOURARIA – JORGE LOURENÇO MARTINS
SEGUNDA TESOURARIA – MARIA IZABEL CAVALCANTE MENEZES
SECRETARIA GERAL – CLEYDE REIS MAGNO
COMUNICAÇAO E IMPRENSA – VERA LUIZA XAVIER FERREIRA
DINAMIZAÇÃO DE TRABALHO DE BASE – RODRIGO DE OLIVEIRA REIS DA SILVA
POLITICAS SOCIAIS – ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS
BANCOS PRIVADOS – JORGE GERALDO PALERMO FERAZ
FORMAÇÃO – SERGIO WILSON LIMA DE AMORIM
BANCOS PÚBLICOS – ROGERIO DA COSTA CAMPANATE
CULTURAL, ESPORTES E LAZER – GILBERTO LEAL DOS SANTOS JUNIOR
ASSUNTOS JURÍDICOS – ADRIANA DA SILVA NALESSO

Conselho Fiscal
EFETIVOS:
NANCI FURTADO DE A. M. PASCOAL
MARCO ANTONIO DE SOUZA VICENTE
LUCIANA VIEIRA BELEM
SUPLENTES:
BRUNO NOGUEIRA ALEXANDRE
DENIA CRISTINA DE JESUS FARIA ALMEIDA
GLEIDE ALMEIDA DA ROCHA

Rio de Janeiro, 02 de março de 2021
Fernanda Duclos Carisio

Presidenta da Comissão Eleitoral SEEB Rio Eleições 2021/2025

Empresário segue  
pessimista com a economia
O Índice de Con-

fiança Empresa-
rial (ICE) medi-

do pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV Ibre) recuou 
1,8 ponto em fevereiro, 
para 91,1 pontos. Em mé-
dias móveis trimestrais, o 
ICE mantém a tendência 
de queda pelo terceiro mês 
consecutivo, ao cair 1,5 
ponto em fevereiro. Os da-
dos foram divulgados nes-
ta segunda-feira. O Índice 
de Confiança Empresarial 
(ICE) consolida os índi-
ces de confiança dos qua-
tro setores cobertos pelas 
Sondagens Empresariais 
produzidas pelo FGV Ibre: 
Indústria, Serviços, Co-
mércio e Construção.

“A queda da confiança 
empresarial em fevereiro 
reflete a desaceleração do 
nível de atividade no pri-
meiro trimestre de 2021 
e o avanço de uma nova 
onda de Covid-19. A pre-
ocupação é maior no Se-
tor de Serviços e, dentro 
dele, nos segmentos mais 
dependentes de consumo 
presencial, como aloja-
mento, alimentação fora 
do domicílio e serviços 
pessoais em geral”, expli-
cou Aloisio Campelo Jr., 
Superintendente de Esta-
tísticas do FGV Ibre.

Segundo ele, já outros 
setores se beneficiarão 
mais diretamente da me-
lhora no ambiente de ne-

gócios com a chegada de 
recursos de “auxílio emer-
gencial”, estes segmentos 
continuarão enfrentando 
um período muito difícil 
até que os efeitos da cam-
panha nacional de imuni-
zação sejam sentidos e o 
número de hospitalizações 
e mortes se reduza consis-
tentemente no país. 

O recuo do índice em 
fevereiro de 2021 foi mo-
tivado pela piora tanto do 
quadro atual quanto do ce-
nário econômico para os 
próximos meses. O Índice 
de Situação Atual Empre-
sarial (ISA-E) cedeu pela 
terceira vez seguida, ago-
ra em 1,9 ponto, para 93,4 
pontos; o Índice de Ex-

pectativas (IE-E) caiu 0,9 
ponto, para 91,8 pontos.

A confiança de todos 
os setores que integram o 
ICE recuou em fevereiro, 
exceto a do Comércio, que 
ficou praticamente está-
vel no mês, ao variar 0,2 
ponto, após perdas de 8,8 
pontos entre outubro/20 e 
janeiro/21. Persiste uma 
grande distância entre os 
níveis ainda elevados de 
confiança da Indústria e os 
baixos do Setor de Servi-
ços, com destaque (nega-
tivo) para a piora na mar-
gem das expectativas neste 
último setor, que passam a 
refletir pessimismo em re-
lação à evolução dos negó-
cios nos próximos meses.

Webinar debate preços no mercado de energia elétrica 
O departamento de ener-

gia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) promove, 
no dia 4 de março, às 19h, 
um webinar sobre a im-
plantação e as perspecti-
vas do chamado Preço de 
Liquidação de Diferenças, 
mais conhecido por PLD, 
que influencia todas as re-
lações econômicas envol-
vendo os agentes que pro-

duzem, comercializam e 
consomem energia elétri-
ca.

São os preços de cur-
to prazo nos mercados de 
energia elétrica que cons-
tituem a base sobre a qual 
são tomadas as decisões 
sobre a operação do siste-
ma em tempo real, definin-
do a cada momento quais 
usinas deverão ser aciona-

das para o atendimento da 
carga.

O evento terá a partici-
pação do diretor do Centro 
de Pesquisas de Energia 
Elétrica (Cepel), Amilcar 
Guerreiro; do gerente de 
projetos do Cepel, André 
Diniz; do diretor-geral 
do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), 
Luiz Ciocchi; do diretor 

de Operação da ONS, Sin-
val Gama; do presidente 
do Conselho de Adminis-
tração da CCEE, Rui Al-
tieri; e da vice-presidente 
do Conselho de Adminis-
tração da CCEE, Talita 
Porto. O encontro, aberto 
ao público, será moderado 
pelo pesquisador sênior da 
FGV Energia, Paulo Cesar 
Cunha.

Fundos em  
iuane tiveram 
aumento em janeiro

Teve aumento em 
janeiro, em relação 
ao mês anterior, o 

saldo dos fundos em iuane 
(na forma portuguesa, iua-
ne significando “circular”, é 
a unidade de conta, enquan-
to renminbi é o nome da 
moeda chinesa), mostraram 
os dados do banco central 
do país. Esses fundos são 
resultantes do câmbio de 
divisas.

Os fundos ficaram em 
21,14 trilhões de iuanes 
(US$ 3,27 trilhões) no fim 
de janeiro, um aumento de 
9,2 bilhões de iuanes em 
relação ao mês anterior, 
informou nesta segunda-
-feira o Banco Popular da 
China.

Como o iuane chinês não 
é uma moeda livremente 
conversível sob a conta de 
capitais, o banco central 
tem que comprar a moeda 
estrangeira gerada por su-
peravit comercial e entrada 
do investimento estrangeiro 
no país, adicionando fun-
dos ao mercado monetá-

rio. Esses fundos são um 
importante indicador dos 
fluxos transfronteiriços de 
capital estrangeiro e de li-
quidez do yuan no mercado 
doméstico.

Segundo a agência Xi-
nhua, as reservas de divi-
sas do país se reduziram 
em 0,2%, para US$ 3,2107 
trilhões no final de janeiro, 
uma queda mensal de US$ 
5,9 bilhões, de acordo com 
a Administração Estatal de 
Divisas. O mercado de divi-
sas da China registrou uma 
transação de 18,46 trilhões 
de iuanes (US$ 2,85 tri-
lhões) em janeiro, informou 
a Administração Estatal de 
Divisas.

A cifra diminuiu ante os 
22,64 trilhões de yuans em 
dezembro de 2020.

O volume de transações 
cambiais entre bancos e 
seus clientes totalizou 3,11 
trilhões de iuanes em janei-
ro, enquanto o volume de 
transações interbancárias 
foi de 15,34 trilhões de iua-
nes.
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
2020 foi marcado por vários aprendizados, comprovando a capacidade do Assaí de se reinventar com agilidade e re-
siliência à nova conjuntura imposta pela pandemia. Foi um ano em que cuidamos diariamente da segurança de clien-
tes e colaboradores ao mesmo tempo que trabalhamos para manter as lojas funcionando e abastecidas. Ano de su-
peração priorizando o cuidado com clientes e colaboradores(as): Durante 2020, doamos mais de 65 mil cestas 
com alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal, por meio de 112 instituições sociais parceiras, beneficiando 
mais de 262 mil pessoas em todas as regiões do país. Para auxiliar financeiramente microempreendedores e peque-
nos negócios comunitários em regiões de alta vulnerabilidade, aportamos recursos nos fundos sociais e de microcré-
dito Fundo Periferia Empreendedora e Fundo Coalização Éditodos. Ainda, oferecemos subsídio para a manutenção 
de pequenos, empreendimentos informais, produtores familiares, cooperativas e instituições. Do ponto de vista opera-
cional, tomamos importantes decisões durante a pandemia: atribuímos mais autonomia às regionais e gerentes de 
lojas e mais de 270 mudanças operacionais foram realizadas para tornar as unidades ainda mais seguras em aspec-
tos sanitários. Resultados financeiros sólidos e ganho de market share: Mesmo em um ano desafiador em decor-
rência da pandemia e do cenário econômico brasileiro, o Assaí manteve um forte ritmo de expansão e ganho de 
market share, consolidando a marca nas regiões onde já está presente e em novas praças (em 2020 entramos no Ma-
ranhão e em Roraima). Assim, chegamos ao final do ano com 19 lojas inauguradas, um total de 184 unidades em 23 
estados brasileiros e no Distrito Federal. O faturamento bruto registrou um incremento de 30% em relação ao ano an-
terior, fechando 2020 na casa de R$ 39,4 bilhões, o que significa R$ 9 bilhões adicionados à venda durante um ano. 
Também registramos 38,4% de crescimento do EBITDA, totalizando R$ 2,7 bilhões, e mais de R$ 1,0 bilhão de lucro 
líquido. Geramos em 2020 mais de 5 mil novos postos de trabalho em todo Brasil, alavancados pelo crescimento e ex-
pansão do negócio. Crescimento com rentabilidade: O acelerado cronograma de inaugurações nos últimos cinco 
anos foi integralmente financiado pela própria operação, dinâmica que deve se manter nos próximos períodos. A as-
sertividade da estratégia de crescimento orgânico considera a realização de projetos complexos que relacionam tanto 
a localização quanto a maturação da loja. A nossa operação tem capilaridade nacional, mas com modelo de negócio 
adaptado a cada região. O resultado é um negócio com desempenho excelente, bastante equilibrado, e com alto po-
tencial de crescimento e de expansão em todo país. Como exemplo, as 35 maiores lojas do Assaí estão localizadas 
em 15 estados diferentes. Cultura organizacional como diferencial do nosso negócio: Saímos de 8 mil colabora-
dores(as) para 50 mil em um intervalo de nove anos, nos tornando um dos dez maiores empregadores privados do 
país. Para disseminar uma cultura de valor, focamos também no crescimento da nossa gente com um importante pro-
grama de carreira, em que privilegiamos as movimentações internas, dando oportunidade de crescimento e estimu-
lando o sentimento de pertencimento entre nossos colaboradores. Em 2020 totalizamos mais de 1,4 milhão de horas 

de treinamento. Além disso, a pesquisa interna de engajamento teve um resultado extraordinário: 88% dos nossos co-
laboradores(as) demostraram comprometimento com a empresa, se declarando satisfeitos e decididos a construir sua 
carreira dentro da empresa - em 2011, primeiro ano da pesquisa, esse resultado foi de 41%. Com a convicção de que 
podemos e devemos gerar impactos positivos na sociedade em que atuamos, reforçamos as pautas de diversidade 
na Companhia, fortalecendo ainda mais as nossas práticas de diversidade e inclusão. Lançamos no final de 2020 o 
nosso primeiro Grupo de Diversidade. Também estamos comprometidos com o desenvolvimento de empreendedo-
res(as) por meio da Academia Assaí Bons Negócios, realizando turmas de capacitação específicas para negros(as). 
Cisão - novos desafios e elevado nível de governança com liderança de um time muito experiente: Com a cisão, 
o Assaí passa a ser para o mercado financeiro um puro player do segmento de Cash & Carry, principal canal alimen-
tar nos lares brasileiros segundo a Nielsen. A listagem do Assaí acontecerá já em 01 de março, conforme indicado ao 
mercado em fato relevante de 19 de fevereiro de 2021, após obtenção de todas as autorizações dos órgãos regulado-
res em fevereiro. Isso nos permitirá operar de forma autônoma, com administração separada e foco em nosso modelo 
de negócio e oportunidades próprias de mercado. No final de 2020 adotamos um novo Conselho de Administração 
que inclui três membros independentes com grande experiência e reputação para colaborar com o novo ciclo da Com-
panhia. Adicionalmente, o Assaí já nasce no Novo Mercado, nível mais elevado de governança corporativa da B3. A 
Companhia segue este ano em uma trajetória extraordinária de crescimento, com forte abertura de lojas, ganhando 
market share e ampliando a rentabilidade, como consequência de uma execução realizada com excelência, por um 
time com experiência única no mercado, e que continuará liderando a estratégia da empresa. Regionalização e no-
vas lojas: Para 2021, continuaremos atentos à complexidade do cenário socioeconômico do Brasil, com um trabalho 
ainda mais forte em regionalização, seja do ponto de vista do sortimento, oferta de produtos e comunicação. Temos 
como meta abrir 28 novas lojas em 2021, e mais de 25 por ano até 2023. E para o sucesso de cada uma delas, sabe-
mos que, além de oferecer preço baixo, precisamos oferecer a melhor experiência de compra. Nesse sentido, expan-
diremos o projeto de açougue (lançado no ano passado) para mais unidades em todas as regiões do país nos próxi-
mos meses. Reconhecimento pelos(as) clientes: Tais resultados se refletem em reconhecimento pelo(a) cliente. Em 
2020, o Assaí esteve entre as 25 marcas mais valiosas do país e apareceu no ranking Empresa Mais Estadão em três 
posições: Eficiência no Setor Varejo (1º lugar), Maior Impacto Econômico (2º lugar) e Destaque da Região Sudeste (2º 
lugar). Nossa história e as relações estabelecidas nos fortalecem a continuar servindo os(as) clientes, contribuindo 
com a sociedade e crescendo de forma sustentável, gerando valor aos nossos(as) stakeholders e prosperidade a to-
dos(as). Ainda, consolida nosso trabalho em trazer sólidos resultados econômico-financeiros e numa agenda mais for-
talecida de governança e de impacto socioambiental. A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhões de reais)
Controladora Consolidado

ATIVO Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 7 3.532 1.876 5.026
 Contas a receber 8 182 189 491
 Outras contas a receber 9 34 115 206
 Estoques 10 3.739 2.765 5.190
 Impostos a recuperar 11 768 702 1.119
 Instrumentos financeiros derivativos 19 57 – 29
 Dividendos a receber – 40 –
 Outros ativos circulantes 37 35 169

8.349 5.722 12.230
 Ativos mantidos para venda – – 52
Total do ativo circulante 8.349 5.722 12.282
Não circulante
 Outras contas a receber 9 – – 37
 Impostos a recuperar 11 866 962 962
 Instrumentos financeiros derivativos 19 11 10 11
 Partes relacionadas 12 178 29 97
 Depósitos judiciais 20.7 134 121 121
 Outros ativos não circulantes 1 3 84
 Investimentos 13 769 9.635 320
 Propriedades para Investimento 15 – – 3.051
 Imobilizado 16 7.476 6.025 14.652
 Intangível 17 1.037 1.033 4.288
Total do ativo não circulante 10.472 17.818 23.623

   
TOTAL DO ATIVO 18.821 23.540 35.905

Controladora Consolidado
PASSIVO Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
Circulante
 Fornecedores 18 5.058 4.562 9.770
 Empréstimos e financiamentos 19 280 18 316
 Debêntures 19 1.840 1.156 1.156
 Salários e encargos sociais 371 279 572
 Passivo de arrendamento 21 172 109 404
 Partes relacionadas 12 41 94 152
 Demais impostos a recolher 104 108 327
 Imposto de renda e contribuição social a pagar 424 – –
 Receitas antecipadas 22 227 176 277
 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 24.2 22 – 11
 Obrigação de compra participação minoritária 19.10 – – 466
 Outros passivos circulantes 184 219 479
Total do passivo circulante 8.723 6.721 13.930
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 19 952 576 622
 Debêntures 19 4.759 6.727 6.727
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 23.2 82 396 1.191
 Provisão para demandas judiciais 20 282 240 349
 Passivo de arrendamento 21 2.604 1.776 3.347
 Receitas antecipadas 22 1 2 2
 Outros passivos não circulantes 8 4 36
Total do passivo não circulante 8.688 9.721 12.274
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Capital social 24.1 761 4.421 4.421
 Reserva de capital 4 18 18
 Reservas de lucros 645 2.497 2.497
 Outros resultados abrangentes – 162 162

1.410 7.098 7.098
 Participação de acionistas não controladores – – 2.603
Total do patrimônio líquido 1.410 7.098 9.701
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18.821 23.540 35.905

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhões de reais)
Controladora Consolidado

Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Reapre- 
sentado

Operações continuadas
Receita operacional líquida 25 36.043 28.082 36.043 28.082
 Custo das mercadorias vendidas 26 (30.129) (23.349) (30.129) (23.349)
Lucro bruto 5.914 4.733 5.914 4.733
Despesas operacionais
 Despesas com vendas 26 (2.811) (2.273) (2.811) (2.273)
 Despesas gerais e administrativas 26 (435) (352) (435) (352)
 Depreciações e amortizações (503) (395) (503) (395)
 Resultado de equivalência patrimonial 209 78 – –
 Outras despesas operacionais, líquidas 27 (97) (11) (97) (11)

(3.637) (2.953) (3.846) (3.031)
Lucro operacional antes do 
 resultado financeiro líquido 2.277 1.780 2.068 1.702
 Resultado financeiro líquido 28 (443) (200) (443) (200)
Lucro antes do imposto de renda e da     
 contribuição social das operações continuadas 1.834 1.580 1.625 1.502
 Imposto de renda e contribuição social 23.1 (436) (426) (436) (426)
Lucro líquido das operações continuadas 1.398 1.154 1.189 1.076
Operações descontinuadas
Lucro líquido (prejuízo) do exercício das operações descontinuadas – (107) 367 (16)
Lucro líquido do exercício 1.398 1.047 1.556 1.060
Atribuível:
 Acionistas controladores da Companhia - 
 Operações continuadas 1.398 1.154 1.189 1.076
Total acionistas controladores da Companhia 1.398 1.047 1.398 1.047

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Reapre- 
sentado

Lucro básico e diluído das operações continuadas 
 por milhões de ações em reais 
  (média ponderada do período - R$)
 Ordinárias 29 5,21642 4,47287
Lucro básico e diluído por milhões de ações 
 em reais, disponível aos acionistas 
  (média ponderada do período - R$)
 Ordinárias 29 5,21642 4,05814

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhões de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Reapre- 
sentado

Lucro líquido do exercício 1.398 1.047 1.556 1.060
 Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado
  Hedge de fluxo de caixa – 5 – 5
  Diferenças cambiais sobre conversão de operações estrangeiras (233) 157 358 220
Resultado abrangente do exercício 1.165 1.209 1.914 1.285
Atribuível:
 Acionistas controladores 1.165 1.209

1.165 1.209
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhões de reais)
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Reapresentado

Receitas
 Vendas de mercadorias 39.457 30.508 39.457 30.508
 Perda com créditos de liquidação duvidosa – (2) – (2)
 Outras receitas 495 370 495 370

39.952 30.876 39.952 30.876
Insumos adquiridos de terceiros
 Custo das mercadorias vendidas (32.470) (24.959) (32.470) (24.959)
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (2.135) (1.692) (2.135) (1.692)

(34.605) (26.651) (34.605) (26.651)
Valor adicionado bruto 5.347 4.225 5.347 4.225
Retenções
 Depreciação e amortização (537) (417) (537) (417)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 4.810 3.808 4.810 3.808
Recebido em transferência
 Equivalência patrimonial 209 78 – –
 Receitas financeiras 343 247 343 247

552 325 343 247
 Resultado de operações descontinuadas – (107) 367 (16)

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Reapresentado
Valor adicionado total a distribuir 5.362 4.026 5.520 4.039
 Pessoal 1.917 1.477 1.917 1.477
  Remuneração direta 1.227 1.012 1.227 1.012
  Benefícios 481 361 481 361
  FGTS 95 83 95 83
  Outros 114 21 114 21
 Impostos, taxas e contribuições 1.245 1.047 1.245 1.047
  Federais 610 490 610 490
  Estaduais 580 515 580 515
  Municipais 55 42 55 42
 Financiadores externos 802 455 802 455
  Juros 786 440 786 440
  Aluguéis 16 15 16 15
 Remuneração capitais próprios 1.398 1.047 1.556 1.060
  Juros sobre capital próprio 332 297 332 334
  Lucros retidos 1.066 750 1.066 713
  Participação de acionista não controladores – – 158 13
 Valor adicionado total distribuído 5.362 4.026 5.520 4.039

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhões de reais)
Acionistas controladores

Reservas de capital Reservas de lucros Outros  
resultados  

abrangentes

Patrimônio atribuído  
aos acionistas  
controladores

Participação de  
acionistas não  
controladores

Capital  
social

Outras  
reservas

Opções de  
compras

Reserva  
legal

Retenção  
de lucros

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2019 2.351 – 16 125 1.717 (117) – 4.092 – 4.092
 Lucro líquido do exercício – – – – – 1.047 – 1.047 13 1.060
 Hedge de fluxo de caixa – – – – – – 5 5 – 5
 Diferenças cambiais sobre conversão de operações estrangeiras – – – – – – 157 157 63 220
Resultado abrangente do exercício – – – – – 1.047 162 1.209 76 1.285
 Aumento de capital com imóveis 67 – – – – – – 67 – 67
 Aumento de capital em espécie 2.003 – – – – – – 2.003 – 2.003
 Opções de ações outorgadas – – 2 – – – – 2 – 2
 Juros sobre capital próprio – – – – (247) – – (247) – (247)
 Dividendos intermediários – – – – (50) – – (50) – (50)
 Ajustes de hiperinflação (*) – – – – 22 – – 22 (30) (8)
 Reserva legal – – – 52 – (52) – – – –
 Reserva para retenção de lucros – – – – 878 (878) – – – –
 Participação de não controladores - Éxito – – – – – – – – 2.557 2.557
Saldos em 31 de dezembro de 2019 4.421 – 18 177 2.320 – 162 7.098 2.603 9.701
Saldos em 31 de dezembro de 2019 4.421 – 18 177 2.320 – 162 7.098 2.603 9.701
 Lucro líquido do exercício – – – – – 1.398 – 1.398 158 1.556
 Diferenças cambiais sobre conversão de operações estrangeiras – – – – – – (233) (233) 591 358
Resultado abrangente do exercício – – – – – 1.398 (233) 1.165 749 1.914
 Aumento de capital com imóveis (nota nº 24.1) 369 – – – – – – 369 – 369
 Aumento de capital em espécie (nota nº 24.1) 650 – – – – – – 650 – 650
 Capitalização de Créditos - Cisão (nota nº 24.1) 140 – – – – – – 140 – 140
 Equivalência sobre outros resultados abrangentes (nota nº 13) – – – – – – 1.945 1.945 15 1.960
 Aumento de capital - Bellamar (nota nº 13) 769 – – – – – – 769 – 769
 Aumento de capital - Ativos e Passivos indenizatórios (nota nº 13.1) 127 – – – – – – 127 – 127
 Reorganização societária (nota nº 1.2) (5.715) (19) – (30) (2.866) – (1.874) (10.504) (3.116) (13.620)
 Opções de ações outorgadas (nota nº 24.6) – – 5 – – – – 5 – 5
 Juros sobre capital próprio (nota nº 24.2) – – – – (310) – – (310) – (310)
 Dividendos (nota nº 24.2) – – – – (22) – – (22) (143) (165)
 Transações com não controladores – – – – (22) – – (22) – (22)
 Valorização PUT subsidiária Disco – – – – – – – – (102) (102)
 Reserva legal (nota nº 24.3) – – – 70 – (70) – – – –
 Outros – – – – – – – – (11) (11)
 Ajustes de hiperinflação (*) – – – – – – – – 5 5
 Reserva para retenção de lucros (nota nº 24.3) – – – – 1.328 (1.328) – – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 761 (19) 23 217 428 – – 1.410 – 1.410
(*) Refere-se a ajustes realizados em subsidiárias estrangeiras com economia hiperinflacionária.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
1. Contexto operacional
 A Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia” ou “Sendas”) tem como atividade preponderante a comercialização 

varejista e atacadista de produtos alimentícios, artigos de bazar e outros produtos, por meio de suas lojas, 
representada pela bandeira “ASSAÍ”. A Companhia possui sede no Estado do Rio de Janeiro, na Avenida  
Ayrton Senna, 6.000, Lote 2 - Anexo A, Jacarepaguá/RJ. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia operava 
184 lojas e 12 Centros de Distribuição, em 22 estados mais o Distrito Federal.

 Com o processo de reorganização societária ocorrida em 31 de dezembro de 2020, vide nota nº 1.2, a  
Companhia deixou de ser uma subsidiária integral do GPA e passou a ser uma controlada direta da Wilkes 
Participações S.A. (“Wilkes”).

 Em 27 de novembro de 2019 a Companhia adquiriu do Casino Guichard Perrachon (“Casino”) o controle da 
Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”), empresa colombiana operando neste país sob as bandeiras de supermercados 
e hipermercados Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax e Surtimayorista, na Argentina sob a bandeira Libertad 
e no Uruguai tendo Disco e Devoto. Adicionalmente, o Éxito opera na Colômbia shopping centers sob a marca 
Viva. Em 31 de dezembro de 2020 o Éxito foi cindido para o GPA, vide nota nº 1.2 e as operações do Éxito 
estão sendo apresentados como “Operação Descontinuada”, vide nota nº 32.

1.1. Registro da Sendas como Companhia Aberta
 Em reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de setembro de 2020 foi autorizado o início dos 

estudos para a segregação da Companhia do Grupo Pão de Açúcar (“GPA”) por meio de uma operação de 
cisão parcial (“Cisão”).

 A Cisão foi precedida da transferência da participação acionária no Éxito atualmente detida pela Companhia 
e a transferência de certos ativos operacionais para o GPA, vide nota nº 1.2.

 O propósito da Cisão foi liberar o pleno potencial dos negócios da Companhia, permitindo que opere de forma 
autônoma, com administração separada, foco no modelo de negócio e oportunidades de mercado. 
Adicionalmente, a Cisão permitirá acesso direto ao mercado de capitais e a outras fontes de financiamento.

 Com a implementação da Cisão, as ações de emissão da Companhia detidas pelo GPA foram distribuídas aos 
acionistas do GPA, na exata proporção das participações por eles detidas no capital social do GPA. A referida 
distribuição ocorreu após a obtenção, pela Companhia, da listagem das ações de sua emissão no segmento 
Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, juntamente com a listagem de ADSs (American Depositary 
Securities) representando ações da Companhia na New York Stock Exchange (NYSE).

 Em 11 de dezembro de 2020 a Companhia obteve o registro de companhia aberta na categoria “A” perante a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da Instrução CVM nº 480/2009.

1.2. Reorganização Societária
 Em 14 de dezembro de 2020 o Conselho de Administração da Companhia e do GPA aprovaram a proposta de 

Reorganização Societária (“Cisão”) visando realizar a segregação da unidade de cash and carry explorada 
sob a marca “ASSAÍ” pela Companhia, das demais atividades de varejo tradicional do GPA.

 Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2020, os acionistas da Companhia e do 
GPA aprovaram a proposta de reorganização societária que compreende:

 i) Cisão da Companhia: cisão parcial de Sendas com a incorporação do acervo cindido pelo GPA, cujo valor 
contábil líquido apurado pela empresa avaliadora independente foi de R$9.179, composto por 90,93% da 
totalidade das ações de Éxito detidas pela Companhia, correspondente a 393.010.656 (trezentos e noventa e 
três milhões, dez mil, seiscentos e cinquenta e seis) ações e equivalente a, aproximadamente, 87,80% da 
totalidade das ações de emissão de Éxito (“Participação Éxito”) e por 6 (seis) postos de gasolina detidos por 
Sendas (“Ativos Operacionais”), no valor de R$25; e

 ii) Cisão do GPA: cisão parcial do GPA, visando segregar a totalidade da participação acionária que o 
GPA detém na Companhia, cujo valor contábil líquido apurado pela empresa avaliadora independente, foi de 
R$1.216, com a entrega das ações de emissão da Sendas de propriedade do GPA diretamente aos acionistas 
do GPA, na razão de uma ação de emissão da Companhia para cada uma ação de emissão do GPA.

 No processo de cisão entre Sendas e GPA, foi realizada uma permuta de ativos que transferiu para o 
GPA 9,07% da totalidade das ações do Éxito detidas pela Companhia, correspondente a 39.246.012 (trinta e 
nove milhões, duzentos e quarenta e seis mil e doze) ações e equivalente a, aproximadamente, 8,77% da 
totalidade das ações de emissão de Éxito, mediante o recebimento dos seguintes ativos de propriedade do 
GPA que passarão a ser explorados pela Companhia:

 i) 50% das ações representativas do capital social da Bellamar Empreendimento e Participações Ltda. 
(“Bellamar”), sociedade que detém 35,76% do capital social da Financeira Itaú CBD S.A. - Crédito, 
Financiamento e Investimento (“FIC”), que totalizam o valor de R$769, vide nota nº 14.1, e Imóveis, 
que totalizam o valor de R$146, vide nota nº 16.2.

 ii) Aumento de capital na Companhia no montante de R$685, sendo por: a) R$500 em dinheiro; b) R$140 
mediante a capitalização de valores a pagar ao GPA; c) R$45 mediante o acervo líquido contábil de ativos de 
lojas para futura exploração da Companhia, vide nota nº 24.1; e

 iii) R$168 referente a contingências e os depósitos judiciais relacionados e que a Companhia e o GPA acordaram 
que serão responsáveis após a Cisão. Estes efeitos indenizatórios foram registrados em partes relacionadas, 
vide nota nº 12.

 Conforme fato relevante divulgado em 19 de novembro de 2020, a Companhia obteve dos seus credores, 
todas as autorizações necessárias a fim de permitir a segregação da sua unidade de cash & carry por meio 
da referida Cisão, na mesma data também foi aprovada a repactuação de determinadas taxas de remuneração 
e a liberação do GPA como garantidor das emissões das debêntures e notas promissórias da Companhia. O 
valor total da dívida renegociada foi R$6.644, representando 85% da dívida bruta da Companhia em 31 de 
dezembro de 2020. Em contrapartida da repactuação das taxas de remuneração, a Companhia obteve um 
“waiver” dos covenants financeiro para o período de 31 de dezembro de 2020 até 31 de dezembro de 2023 e 
devido a essa renegociação, foi reconhecido no resultado financeiro o montante de R$71, que está registrado 
na rubrica custo da dívida, vide nota nº 28.

1.2.1. Desconsolidação da subsidiária Éxito
 Os saldos do balanço patrimonial de Éxito de 31 de dezembro de 2020, estão sumarizados no quadro abaixo. 

Por se tratar do desreconhecimento da única subsidiária da Companhia, a Companhia deixa de apresentar 
suas demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2020.
ATIVO Nota 31/12/2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 3.687
 Contas a receber 384
 Outras contas a receber 220
 Estoques 2.993
 Impostos a recuperar 570
 Ativos mantidos para venda 30
 Outros ativos circulantes 130
Total do ativo circulante 8.014
Não circulante
 Partes relacionadas 82
 Depósitos judiciais 3
 Outros ativos não circulantes 171
 Investimentos 13 480
 Propriedades para investimento 15 3.639
 Imobilizado 16.2 10.504
 Intangível 17 4.051
Total do ativo não circulante 18.930
TOTAL DO ATIVO 26.944
PASSIVO
Circulante
 Fornecedores 6.449
 Empréstimos e financiamentos 19.14 1.051
 Salários e encargos sociais 375
 Passivo de arrendamento 21.3 377
 Partes relacionadas 77
 Impostos e contribuições sociais a recolher 288
 Aquisição de participação de acionistas não controladores 636
 Receitas antecipadas 200
 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 40
 Outros passivos circulantes 236
Total do passivo circulante 9.729
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 19.14 520
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 883
 Provisão para demandas judiciais 20 139
 Passivo de arrendamento 21.3 2.039
 Outros passivos não circulantes 39
Total do passivo não circulante 3.620
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 Total do patrimônio líquido 13.595
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 26.944

1.3. Impactos da pandemia nas demonstrações financeiras
 Desde dezembro de 2019, uma nova cepa de Coronavírus conhecida como COVID-19 se espalhou pelo 

mundo. Desde então, a Companhia vem monitorando o progresso do COVID-19 e seus impactos nas suas 
operações. Várias ações foram tomadas pela administração, dentre as quais destacamos a criação de um 
comitê de crise formado pela alta administração, que toma decisões de prevenção e contensão da pandemia 
em linha com o recomendado pelo Ministério da Saúde, autoridades locais e associações profissionais.

 A Companhia tem adotado todas as medidas possíveis para mitigar a transmissão do vírus nas lojas, centros 
de distribuição e escritórios, como: higienização frequente, distribuição de itens de segurança/ proteção aos 
colaboradores, flexibilização das jornadas, adoção de teletrabalho, entre outras decisões.

 Desde o início do surto do COVID-19 nossas lojas permaneceram abertas, uma vez que não sofremos as 
restrições impostas pelo governo de fechamento, ou lockdown, por sermos considerados serviço essencial. A 
Companhia tem importante compromisso com a sociedade de continuar levando os produtos para os nossos 
consumidores. Não tivemos problemas no fornecimento das indústrias que continuaram a abastecer nossos 
centros de distribuição e lojas.

 Em 10 de março de 2020, a CVM emitiu o ofício-circular CVM-SNC/SEP nº 02/2020 e em 29 de janeiro de 
2021 emitiu o ofício circular CVM-SNC/SEP nº 01/2021, orientando as Companhias Abertas a avaliarem de 
maneira cuidadosa os impactos do COVID-19 em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras 
os principais riscos e incertezas advindos desta análise, observando as normas contábeis aplicáveis.

 Nesse sentido, a Companhia efetuou uma análise completa nas demonstrações financeiras, além de renovar 
as análises sobre a continuidade operacional da Companhia. Os principais temas avaliados foram:

 • A Companhia revisitou seus orçamentos, utilizados para a estimativa do cálculo de recuperação de ativos de 
lojas e ativos intangíveis em 31 de dezembro de 2020, e não foram observados decréscimos relevantes nas 
receitas, e demais linhas da demonstração do resultado, que evidenciem situações de perda dos valores 
recuperáveis de tais ativos. Em virtude da incerteza quanto ao final da pandemia e suas consequências 
macroeconômicas, a Companhia avaliou a existência de indicadores de redução ao valor recuperável para 
alguns de seus ativos e, consequentemente, revisitou o teste de recuperação de ativos (vide nota nº 16.1).  
O valor recuperável é determinado por meio de cálculo com base no valor em uso, a partir de projeções de 
caixa provenientes de orçamentos financeiros, que foram revisadas e aprovadas pela Alta Administração para 
os próximos três anos, considerando as premissas atualizadas para 31 de dezembro de 2020. A taxa de 
desconto aplicada a projeções de fluxo de caixa é de 9,80% em 31 de dezembro de 2020 (8,4% em 31 de 
dezembro de 2019), e os fluxos de caixa que excedem o período de três anos são extrapolados utilizando uma 
taxa de crescimento de 4,6% em 31 de dezembro de 2020 (4,8% em 31 de dezembro de 2019). Como 
resultado dessa análise, não foi identificada necessidade de registrar provisão para redução ao valor 
recuperável desses ativos;

 • Avaliamos a realização dos saldos de contas a receber de operadoras de cartão de crédito, de clientes, de 
galerias em nossas lojas, de aluguéis de imóveis e entendemos que não há neste momento necessidade de 
registro de provisões adicionais aquelas já registradas;

 • Quanto aos estoques não prevemos necessidade de ajuste para realização;
 • Instrumentos financeiros já refletem as premissas de mercado em sua valorização, e não há exposições 

adicionais não divulgadas nestas demonstrações financeiras. A Companhia não está exposta em 
financiamentos significativos em dólares americanos;

 • A Companhia não prevê, até o momento, necessidades adicionais de obtenção de financiamento; e
 • Por fim, os custos necessários para adaptação das nossas lojas para atendimento ao público não foram 

significativos e estão destacados na nota nº 27 - Outras despesas operacionais, líquidas.
 Em resumo, de acordo com as estimativas da Administração e com o acompanhamento dos impactos da 

pandemia, não há efeitos que devessem ser registrados nas demonstrações financeiras da Companhia e 
tampouco há efeitos na continuidade e/ou estimativas da Companhia que justificariam mudanças ou registros 
de provisões, além daquelas já divulgadas. A Companhia continuará monitorando e avaliando os impactos e, 
se necessário, fará as divulgações necessárias.

1.4. Continuidade operacional
 A Administração avaliou a capacidade da Companhia em continuar operando num futuro previsível e concluiu 

que tem a capacidade de manter suas operações e sistemas funcionando normalmente, mesmo diante da 
pandemia COVID-19 (vide nota nº 1.3). Assim, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando e as 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional.

1.5. Sale and Leaseback
 Em linha com a estratégia de monetização de ativos da Companhia, foi divulgado fato relevante em 5 de 

março de 2020 que a Companhia celebrou transação de Sale and Leaseback com fundos de investimento 
administrados pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e geridos pela TRX Gestora 
de Recursos Ltda., mediante a assinatura de “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de 
Imóveis e de Instituição de Direito Real de Superfície”. O Instrumento previa inicialmente a venda de 13 
imóveis da Companhia, pelo valor total de R$532.

 • Em 29 de maio de 2020 a Companhia concluiu a venda de 4 desses imóveis, no valor total de R$175 pagos 
à vista pelo comprador.

 • Em 29 de junho de 2020 a Companhia concluiu a venda de mais 4 imóveis, no valor total de R$206 recebidos 
à vista.

 • Em 22 de julho de 2020 a Companhia concluiu a venda de mais 4 imóveis por R$131, sendo excluído 
1 imóvel de valor não relevante do volume total.

 Com isso, a Companhia concluiu a venda dos 12 imóveis para os fundos TRX, por um valor total de R$513. O 
ganho relacionado à transação está divulgado na nota nº 27.

 As partes celebraram contratos de locação para cada um dos imóveis, com prazo de 15 anos, renováveis por 
igual período.

2. Base de preparação e de apresentação das demonstrações financeiras
2.1. Declaração de conformidade
 As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram preparadas de acordo com as normas 

internacionais de relatório financeiro, (International Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board - IASB, pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, Lei nº 6.404/76, 
e pronunciamentos técnicos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

 As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados 
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos. Todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela 
Administração em sua gestão das atividades da Companhia.

 As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em milhões de reais - R$. A moeda funcional da 
Companhia é o Real - R$. A moeda funcional das associadas localizadas no exterior é a moeda local de cada 
jurisdição onde estas subsidiárias operam.

 As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas 
pelo Conselho de Administração em 22 de fevereiro de 2021.

2.2. Base de preparação
 As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base no custo histórico, 

exceto por (i) determinados instrumentos financeiros; e (ii) ativos e passivos oriundos de combinações de 
negócios mensurados pelos seus valores justos, quando aplicável. Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela 
Administração em sua gestão das atividades da Companhia.

 Ganhos ou perdas resultantes de alterações na participação societária em controlada, que não resultem em 
perda de controle, são contabilizados diretamente no patrimônio líquido.

3. Principais políticas contábeis
 As principais políticas e práticas contábeis estão descritas em cada nota explicativa correspondente, exceto 

as abaixo que são relacionadas a mais de uma nota explicativa. As políticas e práticas contábeis foram 
aplicadas de forma consistente para os exercícios apresentados.

3.1. Transações em moeda estrangeira
 Ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos para o Real, de acordo 

com a cotação das respectivas moedas no encerramento dos exercícios. Diferenças oriundas no pagamento 
ou na tradução de itens monetários são reconhecidas no resultado financeiro.

3.2. Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes
 Os ativos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão de realização ou 

que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses, a partir das datas dos balanços, são classificados 
como ativos circulantes. Os passivos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com 
expectativa de liquidação no prazo de doze meses a partir das datas dos balanços são classificados como 
circulantes. Todos os demais ativos e passivos (inclusive impostos fiscais diferidos) são classificados como 
“não circulantes”.

 Não há ativos e passivos relevantes de longo prazo sujeitos ao ajuste a valor presente. Ativos e passivos de 
curto prazo não são ajustados ao valor presente.

 Os impostos diferidos ativos e passivos são classificados como “não circulantes”, líquidos por entidade legal, 
conforme prevê o correspondente pronunciamento contábil.

3.3. Combinações de negócios
 As transações sob controle comum não têm previsão expressa no IFRS, onde as transações com finalidade 

meramente de reorganização societária, sem essência econômica, são tratadas a custo pela Companhia e 
seus efeitos registrados no patrimônio líquido. As transações efetuadas com substância econômica, são 
tratadas a valor de mercado seguindo o CPC 15R / IFRS 3R.

3.4. Investimentos em controladas em conjunto (Joint Ventures)
 Operações em conjunto ou Joint Venture é um negócio em conjunto segundo o qual as partes integrantes que 

detêm o controle conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e têm obrigações pelos passivos relacionados 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhões de reais)
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido das operações continuadas 1.398 1.154 1.189 1.076
 Lucro líquido (prejuízo) das operações descontinuadas – (107) 367 (16)
Lucro líquido do exercício 1.398 1.047 1.556 1.060
Ajustes para reconciliação do lucro líquido do exercício 
 ao caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
 Impostos de renda e contribuição social diferidos (268) 133 (372) 162
 Perda na alienação do imobilizado 46 (4) 588 –
 Depreciações e amortizações 537 417 1.372 484
 Juros e variações monetárias 491 410 785 431
 Resultado de equivalência patrimonial (209) (78) (27) 5
 Provisão para demandas judiciais 38 14 77 19
 Provisão para baixas e perdas de ativo – – 24 –
 Pagamento baseado em ações 5 2 5 2
 Reversão de provisão para obsolescência e quebras 10 7 13 5
 (Ganho) na baixa de passivo de arrendamento (4) (1) (517) (1)
 Perda para crédito de liquidação duvidosa – – 51 –

2.044 1.947 3.555 2.167
Variações nos ativos e passivos operacionais
 Contas a receber (66) 1 (155) 21
 Estoques (984) (537) (1.029) (153)
 Impostos a recuperar (8) (397) (46) (326)
 Depósitos judiciais (11) (1) (14) (1)
 Outros ativos 86 (101) (10) (106)
 Fornecedores 791 1.074 877 1.671
 Salários e encargos sociais 92 34 121 36
 Partes relacionadas (64) (28) (54) (17)
 Demandas judiciais (8) (21) (41) (23)
 Impostos e contribuições a recolher 526 32 556 69

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

 Imposto de renda e contribuição social, pagos (67) (91) (67) (131)
 Receita antecipada (170) (169) (107) (153)
 Dividendos recebidos 1.399 (40) – –
 Outros passivos (15) 114 (88) 104

1.501 (130) (57) 991
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 3.545 1.817 3.498 3.158
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aumento de capital em associadas – (9.373) (31) –
 Aquisição de bens do ativo imobilizado (1.281) (1.290) (1.562) (1.357)
 Aquisição de bens do ativo intangível (25) (39) (82) (52)
 Venda de bens do imobilizado 610 362 604 362
 Pagamento aquisição de Éxito líquido do caixa adquirido – – – (3.311)
 Aquisição de propriedade para investimento – – (15) (12)
 Caixa efeito da desconsolidação - Éxito – – (3.687) –
 Caixa líquido de reorganização societária (14) – (14) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (710) (10.340) (4.787) (4.370)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Aumento de capital em espécie 650 2.003 650 2.003
 Captação de empréstimos 594 9.395 2.852 9.395
 Pagamentos de empréstimos e financiamentos (1.786) (1.915) (3.052) (6.124)
 Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (310) (260) (489) (299)
 Pagamentos de passivo de arrendamento (327) (235) (756) (267)
 Transações com acionistas não controladores – – 2 7
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades de financiamento (1.179) 8.988 (793) 4.715
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.656 465 (2.082) 3.503
 Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa – – 588 112
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.876 1.411 5.026 1.411
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.532 1.876 3.532 5.026

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
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ao negócio. Essas partes são denominadas de operadoras em conjunto. Controle conjunto é o compartilhamento, 
contratualmente convencionado, do controle de negócio, que existe somente quando decisões sobre as 
atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle.

 As controladas em conjunto estão sendo contabilizadas no método da equivalência patrimonial.
3.5. Operações descontinuadas
 Uma operação descontinuada é um componente da entidade que foi baixada e:
 • Representa uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de operações;
 • É parte integrante de um único plano coordenado para venda de uma importante linha separada de negócios 

ou área geográfica de operações; ou
 • É uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo da revenda.
 Operações descontinuadas são excluídas dos resultados de operações em continuidade, sendo apresentadas 

como um único valor no resultado após os tributos a partir de operações descontinuadas na demonstração do 
resultado, vide nota nº 32.

 Todas as demais notas às demonstrações financeiras incluem valores para operações em continuidade, 
exceto quando mencionado de outra forma.

3.6 Dividendos
 A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como passivo no encerramento 

do exercício, com base nos dividendos mínimos obrigatórios definidos no estatuto social. Os eventuais valores 
que excederem esse mínimo são registrados somente na data em que tais dividendos adicionais são 
aprovados pelos acionistas da Companhia, vide nota nº 24.2.

3.7. Demonstração dos fluxos de caixa, pagamentos de juros
 As demonstrações dos pagamentos de juros sobre as operações de empréstimos realizadas pela Companhia 

estão sendo divulgados nas atividades de financiamento em conjunto com os pagamentos dos empréstimos 
relacionados, em conformidade com o CPC03 (R2) / IAS7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

3.8. Demonstração do valor adicionado
 A demonstração do valor adicionado tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua 

distribuição durante determinado exercício e é apresentada conforme requerido pela legislação societária 
brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, pois não é uma 
demonstração prevista e nem obrigatória conforme a IFRS.

 A referida demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem 
de base de preparação das demonstrações financeiras, registros complementares, e segundo as disposições 
contidas no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte 
apresenta a riqueza criada pela Companhia, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo 
os tributos incidentes sobre ela, as demais receitas e os efeitos da perdas estimadas com créditos de 
liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custos das vendas e aquisições de materiais, 
energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos incidentes sobre o valor da aquisição, dos efeitos das 
perdas e da recuperação de valores ativos e a depreciação e amortização) e pelo valor adicionado recebido 
de terceiros (resultado de equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da 
demonstração apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração 
de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios.

4. Reapresentação dos valores correspondentes em decorrência de Cisão da subsidiária Almacenes 
Éxito S.A. (“Éxito”)

 A demonstração do resultado do exercício consolidada e a demonstração do valor adicionado consolidado e 
as notas explicativas relacionados ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão sendo 
reapresentadas devido a cisão da subsidiária Éxito, considerando os efeitos de tal transação em atendimento 
ao pronunciamento técnico CPC 31 / IFRS 5 - Ativo não circulante mantido para venda e Operação 
Descontinuada.

 As demonstrações dos fluxos de caixa incluem as operações continuadas e descontinuadas em linha com o 
pronunciamento técnico CPC31 / IFRS 5.

5. Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações de pronunciamentos emitidos pelo 
IASB e CPC e normas publicadas vigentes a partir de 2020

5.1. Alterações às IFRSs e as novas interpretações de aplicação obrigatória a partir do exercício corrente
 Em 2020, a Companhia aplicou emendas e novas interpretações às IFRSs e aos CPCs emitidos pelo IASB e 

pelo CPC, respectivamente, que entram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis iniciados em ou 
a partir de 1º de janeiro de 2020. As principais alterações da Companhia são:

Pronunciamento Descrição

Aplicável a 
períodos anuais 

com início  
em ou após

Alterações no  
IFRS3/CPC 15 (R1) - 
Combinação de 
negócios (*)

Esclarecem que para ser considerado um negócio, um 
conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no 
mínimo, um input - entrada de recursos e um processo 
substantivo que, juntos, contribuam significativamente para a 
capacidade de gerar output - saída de recursos.

01/01/2020

CPC 26 (R1) e IAS 1: 
Definição de 
omissão material

Alinha a definição omissão em todas as normas definindo que 
informação é material se sua omissão, distorção ou 
obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões 
que os principais usuários das demonstrações financeiras de 
propósito geral fazem com base nessas demonstrações 
financeiras, que fornecem informações financeiras sobre 
relatório específico da entidade.

01/01/2020

Alterações no  
CPC 38/IAS 39,  
CPC 40 (R1)/IFRS7  
e CPC 48/IFRS9: 
Reforma da Taxa de 
Juros de Referência

As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 
fornecem isenções que se aplicam a todas as relações de 
proteção diretamente afetadas pela reforma de referência da 
taxa de juros. Uma relação de proteção é diretamente afetada 
se a reforma suscitar incertezas sobre o período ou o valor 
dos fluxos de caixa baseados na taxa de juros de referência 
do item objeto de hedge ou do instrumento de hedge.

01/01/2020

Revisão CPC 00 (R2)
Conceitos e orientações sobre apresentação e divulgação, 
bases de mensuração, objetivos do relatório financeiro e 
informação útil.

01/01/2020

Revisão CPC 06  
(R2)/IFRS16

Como expediente prático, o arrendatário pode optar por não 
avaliar se um Benefício Relacionado à COVID-19 Concedido 
para Arrendatário em Contrato de Arrendamento é uma modi-
ficação do contrato de arrendamento. A Companhia não faz 
uso desse expediente prático.

01/01/2020 
(Publicada em 
07/07/2020)

 (*) Aplicável para aquisições ocorridas a partir de 1º de janeiro de 2020.
 A adoção dessas normas não resultou em impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia.
5.2. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas
 A Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda 

não vigentes:

Pronunciamento Descrição

Aplicável a 
períodos anuais 
com início em/

após

Alterações do CPC 26 
(R1) e IAS 1: 
Classificação de 
passivos como 
circulante e não 
circulante

Especificar os requisitos para classificar o passivo como 
circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: o que 
significa um direito de postergar a liquidação; que o direito de 
postergar deve existir na data-base do relatório; que essa 
classificação não é afetada pela probabilidade de uma 
entidade exercer seu direito de postergação; e que somente 
se um derivativo embutido em um passivo conversível for em 
si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo 
não afetariam sua classificação.

01/01/2023

 Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da 
Companhia.

6. Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas
 A elaboração das demonstrações financeiras da Companhia exige que a Administração faça julgamentos e 

estimativas e adote premissas que afetam os valores demonstrados de receitas, despesas, ativos e passivos 
e a evidenciação dos passivos contingentes no encerramento do exercício, porém, as incertezas quanto a 
essas premissas e estimativas podem gerar resultados que exijam ajustes substanciais ao valor contábil do 
ativo ou passivo em exercícios futuros.

 No processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração adotou julgamentos, os 
quais tiveram o efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 
conforme as informações incluídas nas seguintes notas explicativas:

 • Redução ao valor recuperável - impairment: Notas nº 8.2,16.1, 17.1 e 17.2.
 • Estoques: constituição de provisões por estimativas de perda, Nota nº 10.
 • Tributos a recuperar: expectativa de realização dos créditos tributários, Nota nº 11.
 • Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos e outros instrumentos financeiros: mensuração do valor 

justo dos instrumentos financeiros derivativos, Nota nº 19.10.
 • Provisão para demandas judiciais: constituição de provisão para causas que representem expectativas de 

perdas prováveis e estimadas com um certo grau de razoabilidade, Nota nº 20.
 • Imposto de renda: constituição de provisões com base em estimativas razoáveis, Nota nº 23.
 • Pagamentos com base em ações: estimativa do valor justo das operações com base em um modelo de 

avaliação, Nota nº 24.
 • Combinação de negócios: estimativas de valor justo de ativos e passivos adquiridos na combinação de 

negócios e goodwill resultante, Nota nº 14.
 • Arrendamento mercantil: determinação do termo de contrato do leasing e da taxa de juros incremental,  

Nota nº 21.
7. Caixa e equivalentes de caixa
 Compreendem o caixa, as contas bancárias e as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, 

imediatamente conversíveis em valores conhecidos de caixa e sujeitos a um risco insignificante de alteração 
do valor, com intenção e possibilidade de serem resgatados no curto prazo em até 90 dias a partir da data da 
aplicação.

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

Caixa e contas bancárias - Brasil 64 67 67
Caixa e contas bancárias - Exterior (*) 29 – 3.024
Aplicações financeiras - Brasil (**) 3.439 1.809 1.810
Aplicações financeiras - Exterior (***) – – 125

3.532 1.876 5.026
 (*)     (i) Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia tem recursos mantidos no exterior, sendo, R$24 em dólares 

norte-americanos e R$5 em pesos colombianos; (ii) Em 31 de dezembro de 2019 o saldo do consolidado, 
referem-se a recursos do grupo Éxito, sendo R$73 em pesos argentinos, R$254 em pesos uruguaios e 
R$2.697 em pesos colombianos.

 (**)    Em 31 de dezembro de 2020 as aplicações financeiras, correspondem às operações compromissadas, 
remuneradas pela média ponderada de 96,96% do CDI - Certificado de Depósito Interbancário 
(87,71% do CDI em 31 de dezembro de 2019) e resgatáveis em prazos inferiores a 90 dias, contados da 
data da aplicação, sem perda de rendimentos.

 (***)  Em 31 de dezembro de 2019, referem-se a recursos aplicados no exterior, em moeda local equivalente a 
R$20 na Argentina, R$4 no Uruguai e R$101 na Colômbia.

8. Contas a receber
 Os saldos de contas a receber são registrados inicialmente pelo valor da transação, que corresponde ao valor 

de venda, e são subsequentemente mensurados conforme a carteira: (i) valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, no caso dos recebíveis de administradoras de cartão de crédito e (ii) custo amortizado, 
para as demais carteiras.

 Para todas as carteiras há a consideração das perdas estimadas, que são constituídas com base em análises 
quantitativas e qualitativas, no histórico de perdas efetivas dos últimos 24 meses, na avaliação de crédito e 
considerando informações de projeções de premissas relacionadas a eventos macroeconômicos como índice 
de desemprego e índice de confiança de consumidor, bem como o volume de créditos vencidos da carteira de 
contas a receber. A Companhia optou por mensurar provisões para perdas com contas a receber por um valor 
igual a perda de crédito esperada para a vida inteira, aplicando o expediente prático por meio da adoção de 
uma matriz de perdas para cada faixa de vencimento.

 A provisão para perdas esperadas de contas a receber mensuradas ao custo amortizado é apresentada como 
redutor do seu saldo contábil.

 Os valores a receber são considerados incobráveis e, portanto, baixados da carteira de contas a receber, 
quando o pagamento não é efetuado após 180 dias da data do vencimento. A cada data de balanço patrimonial, 
a Companhia avalia se os ativos ou grupos de ativos financeiros apresentaram perda de seu valor recuperável.

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

Proveniente de vendas com:
 Administradoras de cartões de crédito 8.1 62 17 17
 Administradoras de cartões de crédito - 
  partes relacionadas 12.1 17 10 10
 Tickets de vendas e outros 77 56 383
 Contas a receber de partes relacionadas 12.1 10 19 21
 Contas a receber de fornecedores/ boletos 20 92 92
 Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa 8.2 (4) (5) (32)

182 189 491
8.1. Administradoras de cartões de crédito
 A Companhia, mediante estratégia de gerenciamento de caixa, antecipa o recebimento dos valores a vencer 

junto às administradoras, sem qualquer direito de regresso ou obrigação relacionada e realiza a baixa do 
saldo de contas a receber.

8.2. Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
No início do exercício (5) (4) (32) (4)
 Perdas/reversão registrada no exercício – – (51) 2
 Baixa de contas a receber 1 (1) 42 (2)
 Operação descontinuada – – 43 –
 Ajuste de conversão para moeda de apresentação – – (6) –
 Combinação de negócios – – – (28)
No fim do exercício (4) (5) (4) (32)

 Abaixo apresentamos a composição das contas a receber pelo seu valor bruto por período de vencimento:
Controladora

Títulos vencidos
Total A vencer Até 30 dias Até 60 dias Até 90 dias > 90 dias

31/12/2020 186 181 2 – – 3
31/12/2019 194 188 1 1 1 3

Consolidado
Títulos vencidos

Total A vencer Até 30 dias Até 60 dias Até 90 dias > 90 dias
31/12/2019 523 407 59 14 4 39

9. Outras contas a receber
Controladora Consolidado

Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
Aluguéis a receber - Galerias Comerciais 6 4 71
Vendas de imóveis 9.1 22 100 101
Outras contas a receber - Grupo Éxito – – 90
Outros 6 11 (19)

34 115 243
Ativo Circulante 34 115 206
Ativo não circulante – – 37

9.1. Vendas de imóveis
 Em 13 de dezembro de 2019 e 22 de junho de 2020 a Companhia realizou a venda de 09 lojas através do 

contrato de Sale and Leaseback com a SPCV S.A., mediante a assinatura de “Instrumento Particular de 
Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel”. Essa operação está em linha com a estratégia de 
monetização de ativos da Companhia, as lojas estão localizadas nos Estados de São Paulo, Paraná, Bahia, 
Tocantins, Alagoas, Rio de Janeiro e Ceará no valor total de R$449, sendo que 71% do valor foi recebido no 
exercício de 2019, 26% recebidos em 2020 e o saldo remanescente de R$22, será liquidado no ano de 2021. 
Observado que as partes celebraram contratos de locação para cada um dos imóveis, na data de fechamento 
da transação, com prazo de 20 anos, renováveis por igual período, assegurando a continuidade das operações 
da Companhia nos imóveis com condições financeiras sustentáveis.

10. Estoques
 São contabilizados pelo custo ou valor líquido de realização, o que for menor. Os estoques adquiridos são 

registrados pelo custo médio, incluindo os custos de armazenamento e manuseio, na medida em que tais 
custos são necessários para trazer os estoques na sua condição de venda nas lojas, deduzidos de bonificações 
recebidas de fornecedores, ainda não realizadas.

 O valor líquido de realização é o preço de venda no curso normal dos negócios, deduzidos os custos estimados 
necessários para efetuar a venda, tais como: (i) tributos incidentes sobre a venda; (ii) despesas de pessoal 
atreladas diretamente à venda; (iii) custo da mercadoria; e (iv) demais custos necessários para trazer a 
mercadoria em condição de venda.

 Os estoques são reduzidos ao seu valor recuperável por meio de estimativas para perdas, quebras, giro lento 
de mercadorias e estimativa de perda para mercadorias que serão vendidas com margem bruta negativa, a 
qual é periodicamente analisada e avaliada quanto à sua adequação.

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

Lojas 3.416 2.402 2.402
Centrais de distribuição 10.1 374 404 404
Estoque - Grupo Éxito – – 2.255
Estoques de Imóveis - Grupo Éxito – – 190
Perdas com estoques 10.2 (51) (41) (61)

3.739 2.765 5.190
10.1. Acordos comerciais
 Em 31 de dezembro de 2020, o valor de acordos comerciais não realizados, apresentado como redutor do 

saldo de estoques totalizou R$444 (R$254 em 31 de dezembro de 2019).
10.2. Perdas com estoques

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

No início do exercício (41) (34) (61) (34)
 Adições (10) (7) (13) (5)
 Operações descontinuadas – – 28 –
 Ajuste de conversão para moeda de apresentação – – (5) –
 Aquisição de Sociedades – – – (22)
No final do exercício (51) (41) (51) (61)

11. Impostos a recuperar
 A Companhia registra créditos tributários, todas as vezes em que reúne entendimento jurídico, documental e 

factual sobre tais créditos que permitam seu reconhecimento, incluindo a estimativa de realização, sendo o 
crédito de ICMS reconhecido como redutor de “custo das mercadorias vendidas” e o PIS e COFINS como 
redutor das contas de resultado sobre as quais são calculados os créditos.

 A realização desses impostos é efetuada tendo como base as projeções de crescimento, aspectos operacionais 
e projeções de geração de débitos para consumo desses créditos pela Companhia.

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

ICMS 11.1 1.311 1.189 1.189
PIS/COFINS 141 353 353
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 11.3 36 27 27
Impostos retidos a recuperar 144 70 410
Outros 2 25 25
Outros impostos - Grupo Éxito – – 77
Total 1.634 1.664 2.081

Circulante 768 702 1.119
Não circulante 866 962 962

11.1. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
 Desde o ano de 2008, os Estados têm modificado substancialmente suas legislações internas visando à 

implantação e ampliação da sistemática da substituição tributária do ICMS. Referida sistemática implica na 
antecipação do recolhimento do ICMS, de toda a cadeia comercial, no momento da saída da mercadoria do 
estabelecimento industrial ou importador, ou na sua entrada em cada Estado. A ampliação dessa sistemática 
para uma gama cada vez maior de produtos comercializados no varejo, gera uma antecipação do imposto e 
consequentemente um ressarcimento em determinadas operações.

 O processo de ressarcimento requer a comprovação, por meio de documentos fiscais e arquivos digitais das 
operações realizadas que geraram para a Companhia o direito ao ressarcimento. Apenas após sua 
homologação pelo Fisco Estadual e/ou o cumprimento de obrigações acessórias específicas que visam tal 
comprovação é que os créditos podem ser utilizados pela Companhia, o que ocorre em períodos subsequentes 
ao da sua geração.

 Tendo em vista que o número de itens comercializados no varejo sujeitos à substituição tributária tem sido 
constantemente ampliado, também houve aumento do crédito de imposto a ser ressarcido pela Companhia. A 
Companhia têm realizado referidos créditos com a autorização para compensação imediata em virtude de sua 
operação, pela obtenção de regime especial, e também por meio de outros procedimentos regulados por 
normativos estaduais.

 Com relação aos créditos que ainda não podem ser compensados de forma imediata, a Administração da 
Companhia, com base em estudo técnico de recuperação, baseado na expectativa futura de crescimento e de 
consequente compensação com débitos oriundos das suas operações, entende ser viável sua compensação 
futura. Os estudos mencionados são preparados e revisados periodicamente com base em informações 
extraídas do planejamento estratégico previamente aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia. 
Para as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, a Administração da Companhia possui 
controles de monitoramento sobre a aderência ao plano anualmente estabelecido, reavaliando e incluindo 
novos elementos que contribuem para a realização do saldo de ICMS a recuperar, conforme demonstrado na 
tabela abaixo:

Controladora
Ano Valor
 Em 1 ano 470
 De 1 a 2 anos 343
 De 2 a 3 anos 349
 De 3 a 4 anos 86
 De 4 a 5 anos 14
 Após 5 anos 49
Total 1.311

11.2. Crédito de PIS e COFINS
 Em 15.05.2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, em sede de repercussão geral, 

a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, restando pendente 
apenas a apreciação dos Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional requerendo a 
modulação dos efeitos da decisão. Nesse contexto, a Companhia ingressou com medida judicial, visando 
assegurar o seu direito ao reconhecimento e compensação dos créditos de PIS e COFINS recolhidos 
indevidamente. A referida ação judicial interposta transitou em julgado em 09/2019, tornando-se definitiva, 
sem a possibilidade de ingresso de outros recursos. Com o desfecho favorável do tema, confirmado pelo 
trânsito em julgado da sua medida judicial, a Companhia registrou contabilmente o crédito, o qual é passível 
de mensuração confiável. Este crédito foi habilitado perante a Receita Federal do Brasil, e está sendo 
monetizado nos termos da legislação cabível.

 Atualmente, a Companhia, pautada no julgamento favorável da Suprema Corte, vem reconhecendo a exclusão 
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS com base nas mesmas premissas mencionadas acima. As 
evidências que conduzem a Companhia a concluir sobre o direito ao crédito de PIS e COFINS incluem: i) 
interpretação da legislação tributária; ii) fatores internos e externos como jurisprudências e interpretações do 
mercado; e iii) avaliação contábil sobre o tema.

11.3. Incidência de contribuições previdenciárias
 Em 28 de agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, reconheceu ser constitucional 

a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias. A Companhia vem 
acompanhando o desenvolvimento dos temas que envolvem a inconstitucionalidade nas contribuições 
previdenciárias, e juntamente com seus assessores legais, concluiu que os elementos até o momento não 
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impactam a expectativa de realização de créditos de INSS registrados no valor de R$11 em 31 de dezembro de 2020.
12. Partes Relacionadas
12.1. Saldos e transações com partes relacionadas

Controladora
Saldos do Ativo Saldos do Passivo

Clientes Outros ativos Fornecedores Outros passivos
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Controladores
 CBD – 12 168 2 – 1 41 90
 Casino Guichard Perrachon 10 5 – – – – – –

10 17 168 2 – 1 41 90
Outras partes relacionadas
 Novasoc Comercial Ltda. – – – 4 – – – 4
 Compre Bem – 2 – 11 – – – –
 Outros – – – 2 – – – –
Joint venture
 Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“FIC”) 17 10 10 10 11 16 – –

17 12 10 27 11 16 – 4
Total 27 29 178 29 11 17 41 94

Consolidado
Saldos do Ativo Saldos do Passivo

Clientes Outros ativos Fornecedores Outros passivos
Controladores 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019
 CBD 13 2 1 90
 Casino Guichard Perrachon 5 5 – –

18 7 1 90
Outras partes relacionadas
 Novasoc Comercial Ltda. – 4 – 4
 Compre Bem 2 11 – –
 Greenyellow – 10 – 15
 Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“FIC”) 10 10 16 –
 Puntos Colombia – 29 – 43
 Tuya – 26 – –
 Outros 1 – – –

13 90 16 62
Total 31 97 17 152

Controladora Consolidado
Transações Transações

Compras Receitas (Despesas) Compras Receitas (Despesas)
Controlador 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
 CBD – 1 (183) (162) – 1 (183) (162)

– 1 (183) (162) – 1 (183) (162)
Outras partes relacionadas
 Compre Bem 1 13 3 (3) 1 13 3 (3)
 Puntos Colombia – – – – – – (114) (13)
 Tuya – – – – – – 24 21
 Greenyellow – – (15) (2) – – (47) 1
 Grupo Casino – – – – – – (19) 2
 Outros – – – – – – (2) (3)

1 13 (12) (5) 1 13 (155) 5
Total 1 14 (195) (167) 1 14 (338) (157)

 As transações com partes relacionadas estão representadas por operações realizadas segundo os preços, 
termos e condições acordados entre as partes e são mensuradas substancialmente a valores de mercado, 
sendo as principais:

 (i) Casino: Agency Agreement (a): celebrado entre o GPA, a Companhia e Groupe Casino Limited em 25 de 
julho de 2016, conforme aditado, para regular a prestação de serviços de global sourcing (prospecção de 
fornecedores globais e intermediação de compras) pelo Casino e reembolso pelo Groupe Casino Limited à 
Companhia para restaurar as margens de ganho reduzidas em virtude de promoções realizadas pela 
Companhia em suas lojas.

 Agency Agreement (b): celebrado entre o GPA, Sendas Distribuidora S.A. e Casino International S.A. em 20 
de dezembro de 2004, conforme aditado, para representação da Companhia na negociação comercial de 
produtos a serem adquiridos pela Companhia junto aos fornecedores internacionais.

 (ii) Purchase Agreement: celebrado entre o GPA, a Companhia e E.M.C. Distribution Limited em 6 de junho de 
2019 para a importação de produtos não alimentícios e alimentícios (exceto perecíveis e vinhos) para revenda 
em suas lojas, mediante solicitação de ordens de compra, em caráter não-exclusivo.

 (iii) Puntos Colombia: programa de fidelidade a clientes do Éxito. Saldo relacionado a resgate de pontos e 
outros serviços.

 (iv) Tuya: entidade financeira investida do Éxito. Saldo relacionado a participação em acordos de colaboração 
empresarial e reembolso de despesa, cupons de desconto e outros.

 (v) Greenyellow: celebração de contrato com a Companhia para regular os termos da locação e manutenção 
de equipamentos de sistema fotovoltaícos pela Greenyellow em lojas do ASSAÍ e contratos com a Companhia 
para a compra de energia comercializada em mercado livre.

 (vi) FIC: celebração de contratos comerciais para regular as regras para a promoção e venda dos serviços 
financeiros ofertados pela FIC nas lojas da Companhia para implementação da parceria financeira entre a 
Companhia e o Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú”) no acordo de associação, dentre os quais: (i) serviços de 
correspondente bancário no Brasil; (ii) acordo de indenização em que FIC se comprometeu em manter a 
Companhia indene de perdas incorridas em decorrência dos serviços; e a FIC e a Companhia se 
comprometeram, entre si, em indenizar uma a outra por contingências de suas responsabilidades; e (iii) acordo 
para fornecimento pela Companhia à FIC, e vice-versa, de informações e acesso a sistemas para oferta dos 
serviços.

12.2. Remuneração da administração
 As despesas referentes à remuneração da diretoria estatutária que foram registradas no resultado da 

Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram as seguintes:
Base salário Remuneração Variável Plano de opção de compra de ações Total

2020 13 7 5 25
2019 15 8 6 29

 O plano de opção de compra de ações se relaciona aos executivos da Companhia que possuem ações do 
GPA e esse plano vem sendo tratado no resultado da Companhia. As despesas correspondentes são alocadas 
à Companhia e registradas no resultado do exercício em contrapartida a reserva de capital - opções de 
compra no patrimônio líquido. Não há outros benefícios de curto ou de longo prazo concedidos aos membros 
da administração da Companhia.

13. Investimentos
 A seguir são apresentados os detalhes da joint venture da Companhia no encerramento de cada exercício:

Participação nos investimentos - %
31/12/2020

Grupos Sociedades País
Participação  

direta
Participação  

Indireta

Financeira Itaú CBD S.A.
Bellamar Empreendimento  
e Participações S.A. Brasil 50,00 –

 Composição e movimentação dos investimentos
Controladora

ConsolidadoÉxito Bellamar Total
Saldo em 31/12/2019 9.635 – 9.635 320
 Equivalência patrimonial 209 – 209 27
 Dividendos e juros sobre capital próprio * (1.310) – (1.310) –
 Aumento de capital – – – 51
 Equivalência sobre outros resultados abrangentes 1.945 – 1.945 82
 Operações descontinuadas (10.479) – (10.479) (480)
 Reorganização societária – 769 769 769
Saldo em 31/12/2020 – 769 769 769

 *  Refere-se aos dividendos recebidos da controlada Éxito em abril de 2020, sendo que no resultado financeiro 
foi reconhecido o valor de R$30 referente a variação cambial ativa (nota nº 28), totalizando R$1.340.

13.1 Aquisição de participação em Bellamar
 Em 31 de dezembro de 2020 em Assembleia Geral Extraordinária aprovado pelos acionistas da Companhia, 

a Companhia recebeu do GPA através de permuta de ativos a participação de 50% em Bellamar, sociedade 
que detém 35,76% do capital social da FIC. Com essa operação a Companhia passa a deter de forma indireta 
participação de 17,88% na FIC.

 A transação de aquisição de participação em Bellamar foi avaliado como a aquisição de um controle comum 
(joint venture), CPC19 (R2) / IFRS11 - Negócios em Conjunto.

 Por ser aquisição de uma Joint Venture avaliada pelo método de equivalência patrimonial, os ativos identificados 
e passivos assumidos estão registrados dentro da linha de Investimento.

 Contexto da operação
 A Companhia tem como atividade preponderante a comercialização varejista e atacadista de produtos 

alimentícios, artigos de bazar e outros produtos, por meio de suas lojas, representada pela bandeira “ASSAÍ”.
 A FIC tem por objeto a prática de todas as operações permitidas, nas disposições legais e regulamentadas, 

às sociedades de crédito, financiamento e investimento, a emissão e administração de cartões de crédito, 
próprios ou de terceiros, bem como a atuação e desempenho das funções de correspondentes no país. As 
operações da FIC são conduzidas pelo Itaú Unibanco Holding S.A..

 De acordo com o processo da reorganização societária envolvendo a Companhia, vide nota nº 1.2, foi 
elaborado o estudo para a avaliação do valor justo dos ativos intangíveis e alocação indicativa do preço de 
aquisição (PPA) referente a aquisição de participação minoritária de 17,88% das ações da FIC, através da 
Bellamar, pela Companhia na data base de 31 de dezembro de 2020.

 Determinação da contraprestação transferida pela aquisição
 A Companhia transferiu para o GPA 9,07% da totalidade das ações de Éxito, correspondente a 39.246.012 

(trinta e nove milhões, duzentos e quarenta e seis mil e doze) ações.
 Valores justos dos ativos e passivos identificáveis adquiridos
 A Administração contratou uma empresa independente para determinação do valor das ações da FIC, 

avaliadas num espaço de R$4,69 a R$4,93 por ação.
 Para determinação do valor das ações no processo de cisão foi adotado o valor de R$4,74, dessa forma o 

valor de mercado da FIC em 31 de dezembro de 2020 foi de R$4.300, o que representa o valor justo do 
investimento de Bellamar em FIC no montante de R$1.538.

 No processo de permuta, a Companhia recebe 50% das ações da Bellamar pelo valor justo de R$769.
 Participação em FIC:

Acionistas
Ações 

ON % Participação
Valor das  

ações
Valor de  
mercado

Itaú Unibanco 453.683.262 50,00% 2.150
Bellamar Empreendimento e Participações Ltda. 324.501.114 35,76% 1.538
Lake Niassa Empreend. e Partic. Ltda. 129.182.147 14,24% 4,74 612
GPA 1 0,00% –
Conselho 8 0,00% –

907.366.532 100,00% 4.300
Participação em Bellamar:
GPA 162.250.557 50,00% 769
SENDAS 162.250.557 50,00% 769

324.501.114 100,00% 1.538
13.2. Operação em conjunto (Joint Venture)
 O investimento da Companhia na FIC está reconhecido como uma operação em conjunto (Joint Venture) e é 

contabilizado com base no método da equivalência patrimonial. Com base no método da equivalência 
patrimonial, o investimento em uma Joint Venture de acordo com o CPC18 (R2) / IAS28 - Investimento em 
Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Ventures) é reconhecido 
inicialmente pelo custo. O valor contábil do investimento é ajustado para fins de reconhecimento das variações 
na participação da Companhia no patrimônio líquido da Joint Venture a partir da data de aquisição.

 As demonstrações financeiras da Joint Venture são elaboradas para o mesmo período de divulgação que as 
da Companhia. Quando necessário, são feitos ajustes para que as políticas fiquem alinhadas com as da 

Companhia.
 Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é necessário reconhecer 

perda adicional do valor recuperável sobre o investimento em sua Joint Venture. A Companhia determinará, 
em cada data de fechamento anual do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que o investimento na 
Joint Venture sofreu perda por redução ao valor recuperável. Caso se constate, a Companhia calcula o 
montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da Joint 
Venture e o valor contábil e reconhece a perda na demonstração do resultado. Em 31 de dezembro de 2020 a 
Companhia não realizou a análise, tendo em vista que nesta data reconheceu a participação inicial, conforme 
descrito na nota nº 13.1.

 As informações contábeis resumidas são as seguintes:
Bellamar FIC

31/12/2020 31/12/2020
Ações totais - em milhares 162 352
Percentual de participação da Companhia 50,00% 17,88%
Ativo circulante 22 6.737
Ativo não circulante 370 52
Total do Ativo 392 6.789
Passivo circulante – 5.610
Passivo não circulante – 22
Patrimônio líquido 392 1.157
Total do Passivo 392 6.789
Demonstração do resultado
Receitas – 989
Resultado operacional 118 555
Lucro líquido do exercício 118 329

14. Combinação de negócios
 Combinações de negócios são contabilizadas usando o método de aquisição. O custo de uma aquisição é 

mensurado como a soma entre a contraprestação transferida, mensurada ao valor justo na data da aquisição, 
e o montante remanescente de participação dos acionistas não controladores na empresa adquirida. Para 
cada combinação de negócios, a adquirente mensura a participação dos acionistas não controladores na 
adquirida a valor justo ou pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida. Os 
custos de aquisição incorridos são tratados como despesa e incluídos nas despesas administrativas.

 Quando a Companhia adquire um negócio, ela avalia os ativos adquiridos e passivos financeiros assumidos 
para a apropriada classificação e designação segundo os termos contratuais, as circunstâncias econômicas 
e condições pertinentes na data da aquisição. Isso inclui a separação dos derivativos embutidos em contratos 
pela empresa adquirida.

 Qualquer pagamento contingente a ser transferido pelo adquirente será reconhecido ao valor justo na data da 
aquisição. Mudanças subsequentes no valor justo do pagamento contingente considerado como um ativo ou 
passivo serão reconhecidas por meio do resultado.

14.1. Composição do Preço de Aquisição
 O estudo preliminar para a alocação do valor de aquisição correspondentes aos 17,88% de participação na 

FIC de R$769 está em andamento e deverá ser concluído nos próximos meses.
15. Propriedades para Investimento
 Propriedades para investimento são mensuradas ao custo histórico, (incluindo custos da transação), líquido 

da depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação, se houver. O custo das propriedades para 
investimento adquiridas numa combinação de negócios e determinado pelo valor justo, conforme IFRS 3/ CPC 
15 - Combinação de negócios.

 Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando deixam de ser permanentemente 
utilizadas e não se espera nenhum benefício econômico futuro da sua venda. Uma propriedade para 
investimento também é transferida quando há intenção de venda e nesse caso é classificada como ativo não 
circulante mantido para venda. A diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo é 
reconhecida na demonstração do resultado do exercício quando efetivada a baixa.

 As propriedades para investimento correspondem a áreas comerciais e lotes que são mantidos para geração 
de renda ou apreciação futura do preço.

 O valor justo das propriedades para investimento é mensurado com base em avaliações realizadas 
por terceiros.

Consolidado

Saldo em  
31/12/2019

Adi- 
ções Impairment

Depre- 
ciações

Ajuste de  
conversão  

para moeda de  
apresentação

Transfe- 
rências

Operação  
descon- 
tinuada

Saldo em  
31/12/2020

Terrenos 656 – (10) – 149 (32) (763) –
Edifícios 2.385 6 (10) (62) 555 (16) (2.858) –
Imobilizações em 
 andamento 10 8 – – 3 (3) (18) –
Total 3.051 14 (20) (62) 707 (51) (3.639) –

Consolidado

Saldo em  
31/12/2018

Adi- 
ções

Depre- 
ciações

Aquisição de 
sociedades

Ajuste de  
conversão  

para moeda de  
apresentação

Transfe- 
rências

Saldo em  
31/12/2019

Terrenos – 2 – 643 11 – 656
Edifícios – 10 (4) 2.320 44 15 2.385
Imobilizações 
 em andamento – – – 10 – – 10
Total – 12 (4) 2.973 55 15 3.051

Consolidado
31/12/2019

Custo histórico
Depreciação  

acumulada
Valor 

 líquido
Terrenos 656 – 656
Edifícios 2.400 (15) 2.385
Imobilizações em andamento 10 – 10
Total 3.066 (15) 3.051

16. Imobilizado
 O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou das perdas por não 

recuperação, se houver. O custo inclui o montante de aquisição dos equipamentos e os custos de captação 
de empréstimos para projetos de construção de longo prazo, se satisfeitos os critérios de reconhecimento. 
Quando componentes significativos do imobilizado são repostos, tais componentes são reconhecidos como 
ativos individuais, com vidas úteis e depreciações específicas. Da mesma forma, quando realizada uma 
reposição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento como reposição, desde que 
satisfeitos os critérios de reconhecimento. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos 
no resultado do exercício conforme incorridos.
Categoria dos ativos Taxa média de depreciação anual em %
Edifícios 2,47
Benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros 4,15
Máquinas e equipamentos 11,91
Instalações 6,81
Móveis e utensílios 11,42

 Itens do imobilizado, e eventuais partes significativas são baixados quando de sua alienação ou quando não 
há expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de seu uso ou alienação. Os eventuais ganhos ou 
perdas resultantes da baixa dos ativos são incluídos no resultado do exercício.

 O valor residual, a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revisados no encerramento de cada 
exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando aplicável. A Companhia revisou a vida útil do ativo 
imobilizado no exercício de 2020 e concluiu que não há alterações a realizar neste exercício.

 Os juros de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo, 
que demande um período de tempo substancial para ser finalizado para o uso ou venda pretendido 
(ativo qualificável), são capitalizados como parte do custo dos respectivos ativos durante sua fase de 
construção. A partir da data de entrada em operação do correspondente ativo, os custos capitalizados são 
depreciados pelo prazo de vida útil estimada do ativo.
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16.1. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
 O teste de recuperação (“impairment test”) tem por objetivo apresentar o valor real líquido de realização de um 

ativo. A realização pode ser de forma direta ou indireta, por meio de venda ou pela geração de caixa na 
utilização do ativo nas atividades da Companhia.

 Anualmente a Companhia efetua o teste de recuperação de seus ativos tangíveis e intangíveis ou sempre que 
houver qualquer evidência interna ou externa que o ativo possa apresentar perda do valor recuperável.

 O valor de recuperação de um ativo é definido como sendo o maior entre o seu valor justo ou o valor em uso 
de sua unidade geradora de caixa - UGC, exceto se o ativo não gerar entradas de caixa que sejam 
predominantemente independentes das entradas de caixa dos demais ativos ou grupos de ativos.

 Se o valor contábil de um ativo ou UGC exceder seu valor recuperável, o ativo é considerado não recuperável 
e é constituída uma provisão para desvalorização a fim de ajustar o valor contábil para seu valor recuperável. 
Na avaliação do valor recuperável, o fluxo de caixa futuro estimado é descontado ao valor presente, adotando-
se uma taxa de desconto, que representa o custo de capital da Companhia (“WACC”) que reflita as avaliações 
atuais do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo. O teste de vida útil 
dos intangíveis incluindo ágio são apresentados na nota nº 17.

 As perdas por não recuperação são reconhecidas no resultado do exercício em categorias de despesas 
consistentes com a função do respectivo ativo não recuperável. A perda por não recuperação reconhecida 
anteriormente somente é revertida se houver alteração das premissas adotadas para definir o valor recuperável 
do ativo no seu reconhecimento inicial ou mais recente, exceto no caso do ágio que não pode ser revertido em 
exercícios futuros.

16.1.1. Teste de recuperação dos ativos operacionais das lojas
 O procedimento para verificação de não realização consistiu no agrupamento de ativos operacionais e 

intangíveis (como fundo de comércio) diretamente atribuíveis às lojas. Os passos do teste foram os seguintes:
 • Passo 1: comparou-se o valor contábil das lojas com um múltiplo de venda (35%), representativo de 

transações entre empresas de atacado. Para as lojas com valor de múltiplo inferior ao valor contábil, passamos 
a um método mais detalhado, descrito no Passo 2.

 • Passo 2: a Companhia considera o maior valor entre os fluxos de caixa descontados utilizando crescimento 
de vendas individualizado por loja, sendo em média 5,6% (4,5% em 2019) para os próximos cinco anos e taxa 
de desconto de 9,8% (8,7% em 2019) ou laudos de avaliação preparados por especialistas independentes 
para as lojas próprias.

 A Companhia efetuou teste para verificar os ativos operacionais das lojas que poderiam não ser recuperáveis 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Com base nos testes efetuados, não houve a 
necessidade de reconhecimento de perda.

 As perdas por não recuperação são reconhecidas no resultado do exercício em categorias de despesas 
consistentes com a função do respectivo ativo não recuperável. A perda por não recuperação reconhecida 
anteriormente somente é revertida se houver alteração das premissas adotadas para definir o valor recuperável 
do ativo no seu reconhecimento inicial ou mais recente, exceto no caso do ágio que não pode ser revertido em 
exercícios futuros.

16.2. Movimentação do imobilizado
Controladora

Saldo em  
31/12/2019

Adi- 
ções

Remen- 
suração

Bai- 
xas

Depre- 
ciações

Reorga- 
nização  

societária

Transfe- 
rências e  

Outros (**)
Saldo em  

31/12/2020
Terrenos 450 62 – (32) – 146 (145) 481
Edifícios 846 72 – (80) (13) – (216) 609
Benfeitorias em imóveis 
 próprios e de terceiros 1.849 689 – (62) (144) (4) 270 2.598
Máquinas e equipamentos 548 208 – (9) (106) (1) (5) 635
Instalações 265 51 – (6) (21) – (20) 269
Móveis e Utensílios 290 71 – (2) (43) – 24 340
Imobilizações em andamento 37 118 – (5) – – (72) 78
Outros 35 7 – – (13) (2) 10 37
Subtotal 4.320 1.278 – (196) (340) 139 (154) 5.047
Arrendamento - direito de uso:
 Edifícios 1.700 708 276 (86) (174) (3) 2 2.423
 Equipamentos 5 3 – – (2) – – 6
Subtotal 1.705 711 276 (86) (176) (3) 2 2.429
Total 6.025 1.989 276 (282) (516) 136 (152) 7.476

Controladora

Saldo em  
31/12/2018

Adi- 
ções

Remen- 
suração

Bai- 
xas

Depre- 
ciações

Transfe- 
rências e  
Outros (*)

Saldo em  
31/12/2019

Terrenos 348 76 – – – 26 450
Edifícios 583 223 – – (18) 58 846
Benfeitorias em imóveis 
 próprios e de terceiros 1.733 543 – (302) (119) (6) 1.849
Máquinas e equipamentos 416 226 – (17) (82) 5 548
Instalações 221 63 – (1) (20) 2 265
Móveis e Utensílios 226 69 – (7) (33) 35 290
Imobilizações em andamento 39 69 – (3) – (68) 37
Outros 29 4 – – (10) 12 35
Subtotal 3.595 1.273 – (330) (282) 64 4.320
Arrendamento - direito de uso:
 Edifícios 1.053 663 129 (28) (114) (3) 1.700
 Equipamentos 7 – – – (2) – 5
Subtotal 1.060 663 129 (28) (116) (3) 1.705
Total 4.655 1.936 129 (358) (398) 61 6.025

Consolidado
Saldo em  

31/12/2019 Adições Remensuração Baixas Depreciações
Transferências  

e Outros (**)
Ajuste de conversão  

para moeda de apresentação
Reorganização  
societária (***)

Operação  
descontinuada

Saldo em  
31/12/2020

Terrenos 2.766 61 – (32) – (70) 541 146 (2.931) 481
Edifícios 3.829 78 – (85) (121) (139) 704 – (3.657) 609
Benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros 2.207 694 – (71) (189) 293 70 (4) (402) 2.598
Máquinas e Equipamentos 1.242 227 – (28) (260) 84 151 (1) (780) 635
Instalações 330 58 – (6) (32) (16) 8 – (73) 269
Móveis e Utensílios 601 78 – (15) (128) 58 66 – (320) 340
Imobilizações em andamento 140 344 – (7) – (318) 18 – (99) 78
Outros 42 8 – – (16) 12 – (2) (7) 37
Subtotal 11.157 1.548 – (244) (746) (96) 1.558 139 (8.269) 5.047
Arrendamento - direito de uso:
 Edifícios 3.449 1.217 628 (588) (501) 2 403 (4) (2.183) 2.423
 Equipamentos 43 23 (7) (1) (15) 3 9 – (49) 6
 Terrenos 3 – – – – – – – (3) –
Subtotal 3.495 1.240 621 (589) (516) 5 412 (4) (2.235) 2.429
Total 14.652 2.788 621 (833) (1.262) (91) 1.970 135 (10.504) 7.476

Consolidado
Saldo em  

31/12/2018 Adições
Aquisição de 
sociedades Remensuração Baixas Depreciações

Transferências  
e Outros (*)

Ajuste de conversão 
para moeda de apresentação

Saldo em  
31/12/2019

Terrenos 348 76 2.277 – – – 25 40 2.766
Edifícios 583 231 2.935 – – (25) 56 49 3.829
Benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros 1.733 553 334 – (302) (123) 12 – 2.207
Máquinas e Equipamentos 416 232 672 – (20) (93) 25 10 1.242
Instalações 221 66 64 – (1) (20) 2 (2) 330
Móveis e Utensílios 226 81 300 – (8) (40) 36 6 601
Imobilizações em andamento 39 69 154 – (3) – (122) 3 140
Outros 29 4 6 – – (11) 14 – 42
Subtotal 3.595 1.312 6.742 – (334) (312) 48 106 11.157
Arrendamento - direito de uso:
 Edifícios 1.053 670 1.727 138 (28) (140) (3) 32 3.449
 Equipamentos 7 15 25 – – (5) (1) 2 43
 Terrenos – – 3 – – – – – 3
Subtotal 1.060 685 1.755 138 (28) (145) (4) 34 3.495
Total 4.655 1.997 8.497 138 (362) (457) 44 140 14.652

 (*)    No exercício de 2019 na coluna de transferências está sendo apresentada a integralização de capital por meio de imóveis do GPA no montante de R$67.
 (**)   No exercício de 2020, na coluna de transferências, estão sendo apresentadas: (i) a integralização de capital por meio de imóveis do GPA no montante de R$223 (nota nº 24.1); (ii) transferências de ativos imobilizados para 

“mantidos para venda” no valor de R$380.
 (***) A transação envolveu ainda a transferência de 5 terrenos avaliados pelo valor justo no montante de R$146, vide nota nº 24.1.
16.3. Composição do imobilizado

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

Custo 
 histórico

Depreciação  
acumulada

Valor 
 líquido

Custo  
histórico

Depreciação  
acumulada

Valor  
líquido

Custo  
histórico

Depreciação  
acumulada

Valor  
líquido

Terrenos 481 – 481 450 – 450 2.766 – 2.766
Edifícios 704 (95) 609 951 (105) 846 4.034 (205) 3.829
Benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros 3.203 (605) 2.598 2.347 (498) 1.849 3.023 (816) 2.207
Máquinas e Equipamentos 1.061 (426) 635 881 (333) 548 2.326 (1.084) 1.242
Instalações 354 (85) 269 339 (74) 265 477 (147) 330
Móveis e Utensílios 513 (173) 340 420 (130) 290 1.163 (562) 601
Imobilizações em andamento 78 – 78 37 – 37 140 – 140
Outros 101 (64) 37 87 (52) 35 110 (68) 42

6.495 (1.448) 5.047 5.512 (1.192) 4.320 14.039 (2.882) 11.157
Arrendamento Mercantil Financeiro
 Edifícios 3.205 (782) 2.423 2.300 (600) 1.700 4.198 (749) 3.449
 Equipamentos 47 (41) 6 11 (6) 5 92 (49) 43
 Terrenos – – – – – – 6 (3) 3

3.252 (823) 2.429 2.311 (606) 1.705 4.296 (801) 3.495
Total Imobilizado 9.747 (2.271) 7.476 7.823 (1.798) 6.025 18.335 (3.683) 14.652

16.4. Garantias
 Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Companhia possuía bens do ativo imobilizado dados em garantia 

em demandas judiciais, conforme divulgado na nota nº 20.5.
16.5. Capitalização de juros dos empréstimos
 O valor dos custos de empréstimos capitalizados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de 

R$12 (R$11 em 31 de dezembro de 2019). A taxa adotada para apuração dos custos de captação de 
empréstimos elegíveis para capitalização foi de 150,67% (136,11% em 31 de dezembro de 2019) do CDI, 
correspondente à taxa de juros efetiva dos empréstimos tomados pela Companhia.

16.6. Adições ao ativo imobilizado para fins de fluxo de caixa
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Adições 1.989 1.936 2.788 1.997
Arrendamentos (711) (664) (1.241) (685)
Juros capitalizados (12) (11) (12) (11)
Financiamento de imobilizado - Adições (1.184) (1.210) (1.437) (1.217)
Financiamento de imobilizado - Pagamentos 1.199 1.239 1.464 1.273
Total 1.281 1.290 1.562 1.357

 (i) As adições efetuadas pela Companhia referem-se a compra de ativos operacionais, compras de terrenos e 
edifícios para expansão das atividades, obras de construção de novas lojas, modernização das centrais de 
distribuição, reformas de diversas lojas e investimentos em equipamentos e em tecnologia da informação.

 (ii) As adições e os pagamentos do imobilizado anteriormente mencionados estão ordenados para demonstrar 
somente as aquisições do ano, de forma a conciliar com a demonstração dos fluxos de caixa e o total das 
adições que consta no quadro.

16.7. Outras informações
 Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia contabilizou no custo das mercadorias vendidas e dos serviços 

prestados, o valor de R$34 (R$24 em 31 de dezembro de 2019) e de R$29 no consolidado em 31 de dezembro 
de 2019, referente à depreciação de maquinários, edificações e instalações referentes às centrais de 
distribuição.

17. Intangível
 Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados pelo custo quando de seu reconhecimento 

inicial, sendo deduzidos pela amortização e as eventuais perdas por não recuperação. Os ativos intangíveis 
gerados internamente, excluindo-se os custos capitalizados de desenvolvimento de software, são refletidos no 
resultado do exercício que foram incorridos.

 Os ativos intangíveis compreendem principalmente software adquirido de terceiros e software desenvolvido 
para uso interno e fundo de comércio (direito de uso das lojas).

 Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados pelo método linear. O período e o método de 
amortização são revistos, no mínimo, no encerramento do exercício. As alterações da vida útil prevista ou do 
padrão previsto de consumo dos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo são contabilizadas 
alterando-se o período ou o método de amortização, conforme o caso, e tratadas como mudanças das 
premissas contábeis.

 Os custos de desenvolvimento de software reconhecido como ativo são amortizados ao longo de sua vida útil 
definida (5 a 10 anos), cuja taxa média de amortização é de 12,27%, iniciando a amortização quando se 
tornam operacionais.

 Os ativos intangíveis de vida útil indefinida não são amortizados, mas submetidos a testes de recuperação no 
encerramento do exercício ou sempre que houver indicação de que seu valor contábil poderá não ser 
recuperado, individualmente ou no nível da UGC. A avaliação é revista anualmente para determinar se a vida 
útil indefinida continua válida. Caso contrário, a estimativa de vida útil é alterada prospectivamente de indefinida 
para definida.

 Os ganhos ou perdas, quando aplicável, resultantes do desreconhecimento de um ativo intangível são 
mensurados como a diferença entre os resultados líquidos da alienação e o valor contábil do ativo, sendo 
reconhecidos no resultado do exercício quando da baixa do ativo.

Controladora
Saldo em 31/12/2019 Adições Amortizações Saldo em 31/12/2020

Ágio 616 – – 616
Softwares 65 19 (13) 71
Fundo de Comércio 313 6 (8) 311
Marcas 39 – – 39

1.033 25 (21) 1.037
Controladora

Saldo em 31/12/2018 Adições Amortizações Saldo em 31/12/2019
Ágio 616 – – 616
Softwares 61 15 (11) 65
Fundo de Comércio 297 24 (8) 313
Marcas 39 – – 39

1.013 39 (19) 1.033
1.013 39 (19) 1.033

Consolidado

Saldo em  
31/12/2019

Adi- 
ções

Amorti- 
zações Baixa

Ajuste de  
conversão  

para moeda de  
apresentação

Trans- 
ferência

Operação  
descon- 
tinuada

Saldo em  
31/12/2020

Ágio 785 – – – 38 1 (208) 616
Softwares 135 72 (40) (1) 20 – (115) 71
Fundo de Comércio 314 6 (8) – (1) – – 311
Marcas 3.054 – – – 713 – (3.728) 39

4.288 78 (48) (1) 770 1 (4.051) 1.037
Consolidado

Saldo em  
31/12/2018

Adi- 
ções

Aquisição de  
sociedades

Amorti- 
zações

Ajuste de conversão  
para moeda de  

apresentação
Saldo em  

31/12/2019
Ágio 616 – 165 – 4 785
Softwares 61 28 60 (15) 1 135
Fundo de Comércio 297 24 1 (8) – 314
Marcas 39 – 2.949 – 66 3.054

1.013 52 3.175 (23) 71 4.288
1.013 52 3.175 (23) 71 4.288

Controladora
31/12/2020 31/12/2019

Custo  
histórico

Amortização  
acumulada

Valor  
líquido

Custo  
histórico

Amortização  
acumulada

Valor  
líquido

Ágio 1.740 (1.124) 616 871 (255) 616
Softwares 126 (55) 71 106 (41) 65
Fundo de Comércio 327 (16) 311 323 (10) 313
Marcas 39 – 39 39 – 39

2.232 (1.195) 1.037 1.339 (306) 1.033
Consolidado
31/12/2019

Custo  
histórico

Amortização  
acumulada

Valor  
líquido

Ágio 1.038 (253) 785
Softwares 318 (183) 135
Fundo de Comércio 322 (8) 314
Marcas 3.054 – 3.054

4.732 (444) 4.288
17.1. Teste de recuperação de intangíveis de vida útil indefinida, incluindo ágio
 O teste de recuperação (impairment test) dos intangíveis utiliza-se as mesmas práticas descritas na nota nº 

16.1.
 Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia revisou o plano utilizado para avaliação do impairment para as 

operações no Brasil. O valor recuperável é determinado por meio de cálculo com base no valor em uso, a partir 
de projeções de caixa provenientes de orçamentos financeiros, que foram revisadas e aprovadas pela Alta 
Administração para os próximos três anos, considerando as premissas atualizadas para 31 de dezembro de 
2020. A taxa de desconto aplicada a projeções de fluxo de caixa é de 9,80% em 31 de dezembro de 2020 
(8,4% em 31 de dezembro de 2019), e os fluxos de caixa que excedem o período de três anos são extrapolados 
utilizando uma taxa de crescimento de 4,57% em 31 de dezembro de 2020 (4,8% em 31 de dezembro de 
2019). Como resultado dessa análise, não foi identificada necessidade de registrar provisão para redução ao 
valor recuperável desses ativos. Veja considerações em relação aos efeitos da pandemia do COVID-19 na 
nota nº 1.3.

17.2. Fundo de comércio
 Fundo de comércio é o direito de operar as lojas, que se refere a direitos adquiridos ou alocados em 

combinações de negócios.
 No entendimento da Administração, os valores de fundo de comércio são recuperáveis, seja pelo valor 

retornado do fluxo de caixa das lojas ou pela possibilidade de negociação dos fundos de comércio com 
terceiros.

 Os fundos de comércio são testados seguindo as mesmas premissas utilizada nos demais testes de 
recuperabilidade da Companhia seguindo o prazo de utilização destes ativos.

17.3. Adições ao ativo intangível para fins de fluxo de caixa
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Adições 25 39 78 52
Financiamento de intangíveis - Pagamentos – – 4 –
Total 25 39 82 52
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
18. Fornecedores

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

Fornecedores de produtos 5.450 4.864 9.607
Fornecedores de serviços 96 108 573
Acordos comerciais 18.2 (488) (410) (410)
Total 5.058 4.562 9.770

18.1. Convênios entre fornecedores, Companhia e bancos
 A Companhia possui convênios com instituições financeiras, com a finalidade de possibilitar aos seus 

fornecedores a utilização de linhas de crédito, o que possibilita aos fornecedores antecipar recebíveis no curso 
normal das compras efetuadas pela Companhia.

 Estas transações foram avaliadas pela Administração e foi concluído que possuem características comerciais, 
uma vez que não há alterações no preço e/ou prazo previamente estabelecidos comercialmente e está única 
e exclusivamente a critério do fornecedor em realizar a antecipação de seus recebíveis contra a Companhia.

 A Companhia tem ainda transações comerciais de aumento de prazo, rotineiramente como parte de sua 
atividade, sem a contrapartida de encargos financeiros.

18.2. Acordos Comerciais
 Incluem bonificação e descontos obtidos dos fornecedores. Esses valores são definidos em contratos e 

incluem descontos por volume de compras, programas de marketing conjunto, reembolsos de fretes e outros 
programas similares. O recebimento ocorre por meio do abatimento das faturas a pagar aos fornecedores, 
conforme condições previstas nos acordos de fornecimento, de forma que as liquidações financeiras ocorrem 
pelo montante líquido.

19. Instrumentos financeiros
 Passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia assume obrigações contratuais para liquidação 

em caixa ou na assunção de obrigações de terceiros por meio de um contrato no qual são parte. Passivos 
financeiros são desreconhecidos quando são quitados, extintos ou expirados.

 As compras ou vendas de ativos financeiros que exijam entrega de ativos dentro de um prazo definido por 
regulamento ou convenção no mercado (negociações em condições normais) são reconhecidas na data da 
negociação, isto é, na data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo.

19.1. Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
 Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: a 

custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados (“VJORA”) - ou valor justo por meio de resultado 
(“VJR”). A classificação dos ativos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de 
negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. 
Derivativos embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são 
separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como um todo.

 Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for 
designado como mensurado a VJR:

 • é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos 
de caixa contratuais; e

 • seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de 
principal e juros sobre o valor principal em aberto.

 Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado 
como mensurado a VJR:

 • é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa 
contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e

 • seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de 
principal e juros sobre o valor principal em aberto.

 No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para 
negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo 
do investimento em outros resultados abrangentes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento.

 Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA, conforme 
descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros derivativos. No 
reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra 
forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado, VJORA ou VJR se isso eliminar ou 
reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo 
disponível no CPC 48/IFRS 9).

 Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento 
significativo que seja inicialmente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente mensurado pelo valor 
justo, acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis 
à sua aquisição.

 • Ativos financeiros mensurados a VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O 
resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

 • Ativos financeiros a custo amortizado: Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo 
amortizado utilizando o método do juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao 
valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

 • Ativos financeiros ao VJORA: Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os 
rendimentos de juros calculados utilizando o método dos juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e perdas 
por redução ao valor recuperável são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos 
em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.

19.2. Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros
 Um ativo financeiro (ou, conforme o caso parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos 

financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
 • Expiram os direitos de recebimento de fluxos de caixa; e
 • A Companhia transfere seus direitos de recebimento de fluxos de caixa do ativo ou assume uma obrigação 

de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos a um terceiro, nos termos de um acordo de repasse; e (a) 
a Companhia transferiu substancialmente a totalidade dos riscos e benefícios relativos ao ativo; ou (b) a 
Companhia não transferiu nem reteve substancialmente a totalidade dos riscos e benefícios relativos ao ativo, 
mas transferiu o seu controle.

 Quando a Companhia cede seus direitos de recebimento de fluxos de caixa de um ativo ou celebra acordo de 
repasse sem ter transferido ou retido substancialmente a totalidade dos riscos e benefícios relativos ao ativo 
ou transferido o controle do ativo, o ativo é mantido e reconhece um passivo correspondente. O ativo transferido 
e o passivo correspondente são mensurados de forma que reflita os direitos e as obrigações retidas pela 
Companhia.

 Um passivo financeiro é desreconhecido quando a obrigação subjacente ao passivo é quitada, cancelada ou 
expirada.

 Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor, mediante termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal 
substituição ou modificação é tratada como desreconhecimento do passivo original e reconhecimento de um 
novo passivo, e a diferença entre os respectivos valores contábeis é reconhecida no resultado do exercício.

19.3. Compensação de instrumentos financeiros
 Os ativos e passivos financeiros são compensados e apresentados líquidos nas demonstrações financeiras, 

se, e somente se, houver o direito de compensação dos valores reconhecidos e intenção de liquidar em base 
líquida ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.

19.4. Instrumentos financeiros derivativos
 A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos para limitar a exposição à variação não relacionada 

ao mercado local como swaps de taxas de juros e swaps de variação cambial. Tais instrumentos financeiros 
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que o contrato derivativo é celebrado e 
posteriormente remensurados pelo valor justo no encerramento dos exercícios. Os derivativos são 
contabilizados como ativos financeiros quando o valor justo é positivo e como passivos financeiros quando 
negativo. Os ganhos ou perdas resultantes das alterações do valor justo dos derivativos são contabilizados 
diretamente no resultado do exercício.

 No início do relacionamento de hedge, a Companhia designa formalmente e documenta a relação de hedge 
à qual deseja aplicar à contabilização de hedge, e o seu objetivo e a estratégia de gestão de risco para 
contratá-lo. A documentação inclui a identificação do instrumento de hedge, o item ou operação protegida, a 
natureza do risco protegido e o modo como a Companhia deverá avaliar a eficácia das alterações do valor 
justo do instrumento de hedge na neutralização da exposição a alterações do valor justo do item protegido ou 
do fluxo de caixa atribuível ao risco protegido. A expectativa é de que esses hedges sejam altamente eficazes 
na neutralização das alterações do valor justo ou do fluxo de caixa, sendo avaliados permanentemente para 
determinar se realmente estão sendo altamente eficazes ao longo de todos os exercícios dos relatórios 
financeiros para os quais foram designados.

 São registrados como hedges de valor justo, adotando os seguintes procedimentos:
 • A alteração do valor justo de um instrumento financeiro derivativo classificado como hedge de valor justo é 

reconhecida como resultado financeiro. A alteração do valor justo do item protegido é registrada como parte 
do valor contábil do item protegido, sendo reconhecido na demonstração do resultado do exercício; e

 • No cálculo de valor justo, as dívidas e os swaps são mensurados por meio de taxas divulgadas no mercado 
financeiro e projetadas até a data do seu vencimento. A taxa de desconto utilizada para o cálculo pelo método 
de interpolação dos empréstimos em moeda estrangeira é desenvolvida através das curvas DDI, Cupom limpo 
e DI, índices divulgados pela Bolsa de Valores de São Paulo (B3 - Brasil, Bolsa, Balcão) e, para os empréstimos 
em moeda nacional, é utilizada a curva DI, índice divulgado pela CETIP e calculado pelo método da 
interpolação exponencial.

 A Companhia utiliza instrumentos financeiros somente para proteção de riscos identificados limitados a 100% 
do valor desses riscos. As operações com derivativos são exclusivamente utilizadas para reduzir a exposição 
à flutuação de moeda estrangeira e taxa de juros, para a manutenção do equilíbrio da estrutura de capital.

19.5. Hedge de fluxo de caixa
 Os instrumentos derivativos são registrados como hedge de fluxo de caixa, adotando os seguintes 

procedimentos:
 • A parte eficaz do ganho, ou perda, do instrumento de hedge é reconhecida diretamente no patrimônio líquido 

em outros resultados abrangentes, e caso a proteção deixe de atender ao índice de hedge, mas o objetivo do 
gerenciamento de risco permanece inalterado, a Companhia deve ajustar “reequilibrar” o índice de hedge para 
atender os critérios de qualificação.

 • Qualquer ganho ou perda remanescente no instrumento de hedge (inclusive decorrentes do “reequilíbrio” do 
índice de hedge) é uma inefetividade, e, portanto, deve ser reconhecida no resultado.

 • Os valores contabilizados em outros resultados abrangentes são transferidos imediatamente para a 
demonstração do resultado junto com a transação objeto de hedge ao afetar o resultado, por exemplo, quando 
a receita ou despesa financeira objeto de hedge for reconhecida ou quando uma venda prevista ocorrer. 
Quando o item objeto de hedge for o custo de um ativo ou passivo não financeiro, os valores contabilizados 
no patrimônio líquido são transferidos ao valor contábil inicial do ativo ou passivo não financeiro.

 • A Companhia deve descontinuar prospectivamente a contabilização de hedge somente quando a relação de 
proteção deixar de atender aos critérios de qualificação (após levar em consideração qualquer reequilíbrio da 
relação de proteção).

 • Se a ocorrência da transação prevista ou compromisso firme não for mais esperada, os valores anteriormente 
reconhecidos no patrimônio líquido são transferidos para a demonstração do resultado. Se o instrumento de 
hedge expirar ou for vendido, encerrado ou exercido sem substituição ou rolagem, ou se a sua classificação 
como hedge for revogada, os ganhos ou perdas anteriormente reconhecidas no resultado abrangente 
permanecem diferidos no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes até que a transação prevista 
ou compromisso firme afetem o resultado.

19.6. Perda no valor recuperável de ativos financeiros
 O CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de “perda incorrida” do CPC 38 / IAS 39 por um modelo de perda de 

crédito esperada. O novo modelo de perda por redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros 
mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de dívida mensurados a VJORA, mas 
não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais (ações) ou ativos financeiros mensurados a 
VJR.

 De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, as provisões para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases:
 • Perdas de crédito esperadas para 12 meses (modelo geral): estas são perdas de crédito que resultam de 

possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço, e subsequentemente, caso 
haja uma deterioração do risco de crédito, para a vida inteira do instrumento.

 • Perdas de crédito esperadas para a vida inteira (modelo simplificado): estas são perdas de crédito 
que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um 
instrumento financeiro.

 • Expediente prático: estas são perdas de crédito esperadas e consistentes com informações razoáveis e 
sustentáveis disponíveis, na data do balanço sobre eventos passados, condições atuais e previsões de 
condições econômicas futuras, que permitam verificar a perda provável futura baseada na perda de crédito 
histórica ocorrida de acordo com o vencimento dos títulos.

 A Companhia mensura provisões para perdas com contas a receber e outros recebíveis e ativos contratuais 
por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira, sendo que para as contas a receber de 

clientes, cuja a carteira de recebíveis é pulverizada, aluguéis a receber e é aplicado o expediente prático por 
meio da adoção de uma matriz de perdas para cada faixa de vencimento.

 Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento 
inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e 
suportáveis que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e 
análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito 
e considerando informações de projeções.

 A Companhia presume que o risco de crédito em um ativo financeiro aumentou significativamente se este 
estiver com mais de 90 dias de atraso.

 A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando:
 • é pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito a Companhia, sem recorrer 

a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou
 • o ativo financeiro está vencido há mais de 90 dias.
 A Companhia determina o risco de crédito de um título de dívida pela análise do histórico de pagamentos, 

condições financeiras e macroeconômicas atuais da contra parte e avaliação de agências de rating quando 
aplicáveis, avaliando assim cada título individualmente.

 O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual máximo 
durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito.

 • Mensuração de perdas de crédito esperadas: Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas 
pela probabilidade de perdas de crédito baseados nas perdas históricas e projeções de premissas relacionadas. 
As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, 
a diferença entre os fluxos de caixa devidos a Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que 
a Companhia espera receber).

 As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro.
 • Ativos financeiros com problemas de recuperação de crédito: Em cada data de apresentação, a 

Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida 
mensurados a VJORA tem indícios de perda no seu valor recuperável. Um ativo financeiro possui indícios de 
perda por redução ao valor recuperável quando ocorrem um ou mais eventos com impacto negativo nos fluxos 
de caixa futuro estimados do ativo financeiro.

 • Apresentação da perda por redução ao valor recuperável: Provisão para perdas para ativos financeiros 
mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do valor contábil bruto dos ativos.

 Para instrumentos financeiros mensurados a VJORA, a provisão para perdas é reconhecida em ORA, em vez 
de reduzir o valor contábil do ativo.

 As perdas por redução ao valor recuperável relacionadas ao contas a receber de clientes e outros recebíveis, 
incluindo ativos contratuais, são apresentadas separadamente na demonstração do resultado e ORA. As 
perdas dos valores recuperáveis de outros ativos financeiros são apresentadas em “despesas com vendas”.

 • Contas a receber e ativos contratuais: A Companhia considera o modelo e algumas das premissas 
utilizadas no cálculo dessas perdas de crédito esperadas como as principais fontes de incerteza da estimativa.

 As posições dentro de cada grupo foram segmentadas com base em características comuns de risco de 
crédito, como:

 • Nível de risco de crédito e histórico de perdas - para clientes atacadistas e locação de imóveis; e
 • Status de inadimplência risco de default e histórico de perdas - para administradoras de cartão de crédito e 

outros clientes.
 Os principais instrumentos financeiros e seus valores registrados nas demonstrações financeiras, por 

categoria, são os seguintes:
Controladora Consolidado
Valor contábil Valor contábil

Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
Ativos financeiros
Custo amortizado
 Partes relacionadas - ativo 12 178 29 97
 Contas a receber e outras contas a receber 8 e 9 117 256 686
 Outros ativos – – 51
Valor justo por meio do resultado
 Caixa e equivalentes de caixa 7 3.532 1.876 5.026
 Instrumentos Financeiros - Hedge de valor justo - 
  “Ponta Ativa” 19 68 10 40
 Outros ativos – – 2
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes
 Contas a receber com administradoras de
  cartões de crédito e tickets de vendas 8 99 48 48
 Outros ativos – – 19
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros - custo amortizado
 Partes relacionadas - passivo 12 (41) (94) (152)
 Fornecedores 18 (5.058) (4.562) (9.770)
 Financiamento por Compra de Ativos (34) (50) (101)
 Empréstimos e financiamentos 19.13 (897) (510) (843)
 Debêntures 19.13 (6.599) (7.883) (7.883)
 Passivo de arrendamento 21.2 (2.776) (1.885) (3.751)
Valor justo por meio do resultado
 Empréstimos e financiamentos, incluindo derivativos 19.13 (335) (84) (84)
 Instrumentos Financeiros - Hedge de valor justo - 
  “Ponta Passiva” – – (11)
 Instrumentos Financeiros s/ fornecedores - 
  Hedge de valor justo - “Ponta Passiva” – – (8)
 Opção de venda Grupo Disco (*) – – (466)
Exposição líquida (11.746) (12.849) (17.100)

 (*) Vide nota nº 19.10.
 O valor justo de outros instrumentos financeiros descritos na tabela acima se aproximam do valor contábil com 

base nas condições de pagamento existentes. Os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado 
cujos valores justos diferem dos saldos contábeis, encontram-se divulgado na nota nº 19.10.

19.7. Considerações sobre os fatores de risco que podem afetar os negócios da Companhia
19.7.1. Risco de Crédito
 • Caixa e equivalentes de caixa
 A fim de minimizar o risco de crédito são adotadas políticas de investimentos em instituições financeiras 

aprovadas pelo Comitê Financeiro da Companhia, considerando-se os limites monetários e as avaliações de 
instituições financeiras, as quais são constantemente atualizados.

 • Contas a receber
 O risco de crédito relativo às contas a receber é minimizado pelo fato de grande parte das vendas serem 

realizadas por meio de cartões de crédito. Parte desses recebíveis são antecipados aos bancos e às 
administradoras de cartões de crédito, com o objetivo de prover o capital de giro e isso proporciona o 
desreconhecimento das contas a receber em virtude da transferência do risco de crédito, benefícios e controle 
sobre tais ativos. Adicionalmente, principalmente para às contas a receber parceladas, a Companhia monitora 
o risco pela concessão de crédito e pela análise constante dos saldos de provisão para créditos de liquidação 
duvidosa.

 A Companhia também incorre em risco de contraparte relacionado aos instrumentos derivativos, esse risco é 
mitigado pela política de efetuar transações, dentro das políticas aprovadas, pelos órgãos de governança.

 Não há saldos a receber ou vendas a clientes que sejam, individualmente, superiores a 5% das contas a 
receber ou receitas.

19.7.2. Risco de taxa de juros
 A Companhia obtém empréstimos e financiamentos com as principais instituições financeiras para atender às 

necessidades de caixa para suportar os investimentos. Consequentemente, a Companhia está exposta, 
principalmente, ao risco de flutuações relevantes na taxa de juros, especialmente a taxa relativa à parte 
passiva das operações com derivativos (hedge de exposição cambial) e às dívidas referenciadas em CDI. O 
saldo de caixa e equivalentes de caixa, indexado ao CDI, neutraliza parcialmente o risco de flutuações nas 
taxas de juros.

19.7.3. Risco da taxa de câmbio
 As flutuações nas taxas de câmbio podem acarretar aumento dos saldos passivos de empréstimos em moeda 

estrangeira, por isso a Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, tais como swaps, que visam 
mitigar o risco de exposição cambial, transformando o custo da dívida em moeda e taxa de juros locais.

19.7.4. Risco de gestão de capital
 O objetivo principal da administração de capital da Companhia é assegurar que este mantenha uma 

classificação de crédito e uma razão de capital bem estabelecida, a fim de apoiar os negócios e maximizar o 
valor para o acionista. A Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta considerando as mudanças 
nas condições econômicas.

 A estrutura de capital está assim demonstrada:
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
Empréstimos e financiamentos (7.831) (8.477) (8.821)
(–) Caixa e equivalentes de caixa 3.532 1.876 5.026
(–) Instrumentos financeiros derivativos 68 10 40
Dívida líquida (4.231) (6.591) (3.755)

Patrimônio líquido (1.410) (7.098) (9.701)
% Dívida líquida sobre Patrimônio líquido 300% 93% 39%

19.7.5. Risco de gestão de liquidez
 A Companhia gerencia o risco de liquidez através do acompanhamento diário do fluxo de caixa e controle dos 

vencimentos dos ativos e dos passivos financeiros.
 O quadro abaixo resume o perfil do vencimento do passivo financeiro da Companhia em 31 de dezembro de 

2020.
Controladora

Menos de 1 ano De 1 a 5 anos Mais de 5 anos Total
Empréstimos e financiamentos 318 1.037 18 1.373
Debêntures 2.018 5.392 – 7.410
Instrumentos financeiros derivativos (61) (11) (2) (74)
Passivo de arrendamento 423 1.918 2.913 5.254
Fornecedores 5.058 – – 5.058
Total 7.756 8.336 2.929 19.021

 Os quadros foram preparados considerando os fluxos de caixa não descontados dos ativos e passivos 
financeiros com base na data mais próxima em que a Companhia possa ser obrigada a efetuar o pagamento 
ou ter o direito de recebimento. Na medida em que os fluxos de juros são flutuantes, o valor não descontado 
é obtido com base nas curvas de taxa de juros no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Dessa forma, 
alguns saldos apresentados não conferem com os saldos apresentados nos balanços patrimoniais.

19.8. Instrumentos financeiros derivativos
 Algumas operações de swap são classificadas como hedge de valor justo, cujo objetivo é proteger da 

exposição cambial (dólares norte-americanos) e das taxas de juros fixas, convertendo a dívida em taxa de 
juros e moeda locais.

 Em 31 de dezembro de 2020, o valor de referência dos contratos era R$407 (R$106 em 31 de dezembro de 
2019). Essas operações são usualmente contratadas nos mesmos termos de valores, prazos e taxas e 
realizadas com instituição financeira do mesmo grupo econômico, observados os limites fixados 
pela Administração.

 De acordo com as políticas da tesouraria da Companhia, não são permitidas contratações para quaisquer fins: 
de swaps com limitadores (“caps”), margens, cláusulas de arrependimento, duplo indexador, opções flexíveis 
ou quaisquer outras modalidades de operações diferentes dos swaps tradicionais para proteção de dívidas.

 O ambiente de controles internos da Companhia foi desenhado de maneira que garanta que as transações 
celebradas estejam em conformidade com as políticas da tesouraria.

 A Companhia calcula a efetividade das operações cuja contabilização de hedge é aplicada, quando de sua 
contratação e em bases contínuas. As operações de hedges contratadas no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020, apresentaram efetividade em relação às dívidas objeto dessa cobertura. Para as operações com 
derivativos qualificados como contabilidade de proteção (hedge accounting), conforme o CPC 48/IFRS 9, a 
dívida objeto da proteção é também ajustada a valor justo.
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Controladora Consolidado

Valor de referência Valor justo
Valor de  

referência Valor justo
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019

Swap com contabilização 
 de hedge
 Objeto de hedge (dívida) 301 106 335 84 750 84
Posição ativa (comprada)
 Taxa pré-fixada 301 106 11 84 95 84
 USD + Fixa 106 – 57 – 655 –
Posição passiva (vendida) (407) (106) – (73) (698) (73)
Posição de hedge líquida – – 68 11 52 11

 Ganhos e perdas realizados e não realizados sobre esses contratos durante o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 são registrados no resultado financeiro líquido, e o saldo a receber pelo seu valor justo é 
de R$68 (R$11 em 31 de dezembro de 2019), o ativo está registrado na rubrica de “Instrumentos financeiros 
derivativos” e o passivo em “Empréstimos e financiamentos”.

 Os efeitos de hedge ao valor justo por meio do resultado do período findo em 31 de dezembro de 2020 
resultaram em um ganho de R$68, sendo apresentado na rubrica Custo da dívida nota nº 28 (ganho de  
R$30 na controladora e consolidado em 31 de dezembro de 2019).

19.8.1. Valores justos dos instrumentos financeiros derivativos
 Valor justo é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado ou um passivo liquidado entre partes com 

conhecimento e voluntariamente em uma operação em condições de mercado.
 Os valores justos são calculados pela projeção do fluxo de caixa futuro das operações, usando as curvas do 

CDI e descontando-os ao valor presente, usando taxas de mercado do CDI para swap, que são divulgadas 
pela B3.

 Os valores a mercado dos swaps cupons cambiais “versus” CDI foram obtidos utilizando-se as taxas de 
câmbio de mercado vigentes na data em que as demonstrações financeiras são levantadas e as taxas 
projetadas pelo mercado calculadas com base nas curvas de cupom da moeda.

 Para a apuração do cupom das posições indexadas em moeda estrangeira foi adotada a convenção linear - 
360 dias corridos e para a apuração do cupom das posições indexadas em CDI foi adotada a convenção 
exponencial - 252 dias úteis.

19.9. Análise da sensibilidade dos instrumentos financeiros
 Foi considerado como cenário mais provável de se realizar, na avaliação da Administração, nas datas de 

vencimento de cada uma das operações, as curvas de mercado (moedas e juros) da B3.
 Dessa maneira, no cenário provável (I) não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos financeiros. Para 

os cenários (II) e (III), para efeito exclusivo de análise de sensibilidade, considerou-se, uma deterioração de 
25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco, até um ano dos instrumentos financeiros.

 Para o cenário provável, a taxa de câmbio ponderada definida foi de R$5,64 no vencimento, e a taxa de juros 
ponderada foi de 1,96% ao ano.

 No caso dos instrumentos financeiros derivativos (destinados à proteção da dívida financeira), as variações 
dos cenários são acompanhadas dos respectivos objetos de proteção, indicando que os efeitos não são 
significativos.

 A Companhia divulgou a exposição líquida dos instrumentos financeiros derivativos, os instrumentos 
financeiros correspondentes e certos instrumentos financeiros na tabela de análise de sensibilidade abaixo, 
para cada um dos cenários mencionados.

Risco Saldo em Projeções de mercado
Transações (Aumento do CDI) 31/12/2020 Cenário (I) Cenário (II) Cenário (III)
Empréstimos e financiamentos CDI + 3,58 a.a. (910) (937) (944) (951)
Contrato de swap de taxa 
 prefixada (ponta passiva) CDI + 0,04 a.a. (62) (176) (179) (182)
Contrato de swap cambial 
 (ponta passiva) CDI + 0,59 a.a. (206) (210) (212) (214)
Debêntures CDI + 2,07 a.a. (6.573) (6.763) (6.811) (6.858)
Efeito líquido (perda) total (7.751) (8.086) (8.146) (8.205)
Equivalentes de caixa 96,96% do CDI 3.532 3.611 3.630 3.650
Exposição líquida ganho (perda): (4.219) (4.475) (4.516) (4.555)
Efeito líquido ganho (perda): (256) (297) (336)

19.10. Mensuração de valor justo
 A Companhia divulga o valor justo dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo e dos instrumentos 

financeiros mensurados ao custo amortizado cujos respectivos valores justos diferem dos saldos contábeis, 
conforme o CPC 46/IFRS13, os quais se referem a conceitos de avaliação e requerimentos de divulgações. 
Os níveis de hierarquia do valor justo estão definidos abaixo:

 Nível 1: mensuração do valor justo na data do balanço utilizando preços cotados (não ajustados) em mercados 
ativos para ativos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração.

 Nível 2: mensuração do valor justo na data do balanço utilizando outras premissas significativas observáveis 
para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto preços cotados incluídos no Nível 1.

 Nível 3: mensuração do valor justo na data do balanço utilizando dados não observáveis para o ativo 
ou passivo.

 As informações para esses modelos são obtidas, sempre que possível, de mercados observáveis ou 
informações, de operações e transações comparáveis no mercado. Os julgamentos incluem um exame das 
informações, tais como risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Eventuais alterações das premissas 
referentes a esses fatores podem afetar o valor justo demonstrado dos instrumentos financeiros.

 No caso de instrumentos financeiros não negociados ativamente, o valor justo baseia-se em técnicas de 
avaliação definidas pela Companhia e compatíveis com as práticas usuais do mercado. Essas técnicas 
incluem a utilização de operações de mercado recentes entre partes independentes, o “benchmarking” do 
valor justo de instrumentos financeiros similares, a análise do fluxo de caixa descontado ou outros modelos 
de avaliação.

 Os valores justos de caixa e equivalentes de caixa, de contas a receber de clientes, de contas a pagar a 
fornecedores são equivalentes aos seus valores contabilizados.

 A tabela a seguir apresenta a hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados a 
valor justo e dos instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado, cujo valor justo está sendo 
divulgado nas demonstrações financeiras:

Controladora
Valor contábil Valor justo Nível

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019  (*)
Contas a receber com administradoras de 
 cartões de crédito e tickets de vendas 99 – 99 – 2
Swaps de taxa de juros entre Moedas 57 – 57 – 2
Swaps de taxas de juros 11 10 11 10 2
Empréstimos e financiamentos (valor justo) (335) (84) (335) (84) 2
Empréstimos e financiamentos 
 (custo amortizado) (7.496) (8.393) (6.529) (7.723) 2

(7.664) (8.467) (6.697) (7.797)
Consolidado

Valor contábil Valor justo Nível
31/12/2019 31/12/2019  (*)

Contas a receber com administradoras de 
 cartões de crédito e tickets de vendas 48 48 2
Swaps de taxas de juros 40 10 2
Empréstimos e financiamentos (valor justo) (95) (84) 2
Empréstimos e financiamentos (custo amortizado) (8.726) (8.056)  2
Opção de venda Grupo Disco (*) (466) (466) 3

(9.199) (8.548)  
 (*) Os acionistas minoritários do Grupo Disco del Uruguay S.A., subsidiária do Grupo Éxito, têm uma opção 

de venda exercível baseada em uma fórmula que utiliza informações como lucro líquido, EBITDA - lucro antes 
dos juros, impostos, depreciação e amortização e dívida líquida, além dos valores fixos determinados em 
contrato e a variação cambial aplicável para conversão à moeda funcional. Essa opção de venda foi 
apresentada no passivo como obrigação de compra de participação minoritária.

 Não houve movimentação entre os níveis de mensuração do valor justo no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020.

 Os swaps de taxa de juros, moeda estrangeira e empréstimos e financiamentos são classificados no nível 2, 
pois são utilizados inputs de mercado prontamente observáveis, como por exemplo, previsões de taxas de 
juros, cotações de paridade cambial à vista e futura.

19.11. Operações com instrumentos financeiros derivativos
 A Companhia mantém contratos de derivativos nas seguintes instituições financeiras: Itaú BBA, Santander, 

Banco Popular, Banco Occidente, Bradesco, Banco Tokyo, Scotiabank, Credit Agricole Corporate, Banco de 
Bogotá, BBVA, BNP, BBVA, Davivenda, Bancolombia, HSBC e Corficolombia.

 A posição consolidada das operações de instrumentos financeiros derivativos em aberto está apresentada no 
quadro a seguir:

Valor de  
referência

Controladora Consolidado
Descrição Vencimento 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
Dívida
USD - BRL US$ 50 2021 57 – –
Swaps cambiais registrados na 
 Central de Custódia e de Liquidação 
  Financeira de Títulos - CETIP
Swaps de taxa de juros 
 registrados na CETIP
Taxa pré-fixada x CDI R$54 2027 5 5 5
Taxa pré-fixada x CDI R$52 2027 6 5 5
Derivativos - Hedge de  
 valor justo - Brasil 68 10 10
Dívida
USD - COP – 2020 – – 20
USD - COP US$ 2 2022 – – 1
Taxa de juros - COP COP 49.950 2020 – – (1)
Taxa de juros - COP COP 383.235 2021 – – (1)
Fornecedores
USD - COP USD 24 2020 – – (8)
Derivativos - Grupo Éxito – – 11

19.12. Empréstimos e financiamentos
19.13. Composição da dívida

Taxa média Controladora Consolidado
ponderada 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

Circulante
Debêntures e nota promissória
 Debêntures e nota promissória CDI + 2,44 a.a. 1.864 1.189 1.189
 Custo de captação (24) (33) (33)

1.840 1.156 1.156
Empréstimos e financiamentos
Em moeda nacional
 BNDES 3,72% a.a. – 6 7
 Capital de giro TR + 9,80% 12 13 14
 Capital de giro CDI + 1,97 a.a. 9 2 –
 Custo de captação (5) (3) (3)
Total moeda nacional 16 18 18
Em moeda estrangeira
 Capital de giro USD + 2,35% a.a. 264 – 287
Instrumentos financeiros derivativos
 Contratos de swap CDI + 0,59 a.a. (57) – –
 Contratos de swap IBR 3M + 3,7% – – (18)
Total moeda estrangeira e 
 Instrumentos Financeiros derivativos 207 – 269
Total Circulante 2.063 1.174 1.443

Taxa média Controladora Consolidado
ponderada 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

Não circulante
Debêntures e nota promissória
 Debêntures e nota promissória CDI + 2,44 a.a. 4.780 6.773 6.773
 Custo de captação (21) (46) (46)

4.759 6.727 6.727
Empréstimos e financiamentos
Em moeda nacional
 BNDES 4,31% a.a. – 16 16
 Capital de giro TR + 9,80% 60 70 70
 Capital de giro CDI + 1,97 a.a. 901 500 500
 Custo de captação (9) (10) (10)
Instrumentos financeiros derivativos
 Contratos de swap CDI + 0,04 a.a. (11) (10) (10)
Total moeda nacional 941 566 566
Em moeda estrangeira
 Capital de giro IBR 3M + 3,7% – – 46
 Custo de captação – – (1)
Total moeda estrangeira – – 45
Total Não circulante 5.700 7.293 7.338
Total 7.763 8.467 8.781
Ativo circulante 57 – 29
Ativo não circulante 11 10 11
Passivo circulante 2.120 1.174 1.472
Passivo não circulante 5.711 7.303 7.349

19.14. Movimentação dos empréstimos
Controladora Consolidado

Valor Valor
Saldo em 31 de dezembro de 2019 8.467 8.781
 Captações 594 2.852
 Provisão de juros 378 486
 Contratos de swap (60) (60)
 Marcação a mercado – 12
 Variação cambial e monetária 57 57
 Efeito de modificação de dívida IFRS9 71 71
 Custo de captação 42 42
 Amortização de juros (451) (549)
 Amortização de principal (1.339) (2.543)
 Amortização de swap 4 13
 Ajuste de conversão para moeda de apresentação – 172
 Operações descontinuadas – (1.571)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 7.763 7.763

Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2018 726 726
 Captações 9.395 9.395
 Provisão de juros 237 246
 Contratos de swap (17) (16)
 Marcação a mercado (1) (46)
 Variação cambial e monetária 30 (29)
 Custo de captação 12 21
 Amortização de juros (77) (116)
 Amortização de principal (1.909) (6.102)
 Amortização de swap 71 95
 Aquisição de sociedades – 4.527
 Ajuste de conversão para moeda de apresentação – 80
Saldo em 31 de dezembro de 2019 8.467 8.781

19.15. Cronograma de vencimentos não circulantes
Controladora e Consolidado

Vencimento Valor
De 1 a 2 anos 2.484
De 2 a 3 anos 2.790
De 3 a 4 anos 224
De 4 a 5 anos 224
Após 5 anos 8
Total 5.730
Custo de captação (30)
Total 5.700

19.16. Debêntures e notas promissórias
Valor de  
emissão

Debêntures em  
circulação (unidades)

Data Encargos  
financeiros anuais

Preço unitário  
(em reais)

Controladora
Tipo Emissão Vencimento 31/12/2020 31/12/2019

1ª Emissão de Notas promissórias - 1ª série Sem preferência 50 1 04/07/2019 03/07/2020 CDI + 0,72% a.a. – – 52
1ª Emissão de Notas promissórias - 2ª série Sem preferência 50 1 04/07/2019 05/07/2021 CDI + 0,72% a.a. 52.998.286 53 52
1ª Emissão de Notas promissórias - 3ª série Sem preferência 50 1 04/07/2019 04/07/2022 CDI + 0,72% a.a. 52.998.286 53 52
1ª Emissão de Notas promissórias - 4ª série Sem preferência 250 5 04/07/2019 04/07/2023 CDI + 0,72% a.a. 52.998.286 267 258
1ª Emissão de Notas promissórias - 5ª série Sem preferência 200 4 04/07/2019 04/07/2024 CDI + 0,72% a.a. 52.998.286 214 206
1ª Emissão de Notas promissórias - 6ª série Sem preferência 200 4 04/07/2019 04/07/2025 CDI + 0,72% a.a. 52.998.286 213 206
1ª Emissão de Debêntures - 1ª série Sem preferência 2.000 200.000 04/09/2019 20/08/2020 CDI + 1,60% a.a. – – 1.001
1ª Emissão de Debêntures - 2ª série Sem preferência 2.000 200.000 04/09/2019 20/08/2021 CDI + 1,74% a.a. 876 1.762 2.044
1ª Emissão de Debêntures - 3ª série Sem preferência 2.000 200.000 04/09/2019 20/08/2022 CDI + 1,95% a.a. 1.004 2.033 2.045
1ª Emissão de Debêntures - 4ª série Sem preferência 2.000 200.000 04/09/2019 20/08/2023 CDI + 2,20% a.a. 1.005 2.049 2.046
Custo de captação (45) (79)

6.599 7.883
Passivo circulante 1.840 1.156
Passivo não circulante 4.759 6.727

 A Companhia utiliza da emissão de debêntures para fortalecer o capital de giro, manter sua estratégia de 
caixa, alongamento do seu perfil de dívida e investimentos. As debêntures emitidas não são conversíveis em 
ações, não possuem cláusulas de repactuação e não possuem garantia.

 No terceiro trimestre de 2019 ocorreu a 1ª emissão de notas promissórias comerciais da Companhia em 6 
séries, com valor nominal de R$50 a R$250 reais e total de R$800.

 No período também ocorreu a 1ª emissão da Companhia de debêntures simples, não conversíveis em ação, 
em quatro séries com valor nominal de R$2.000 reais cada, com prazo de vencimento entre 1 e 4 anos, no 
valor total de R$8.000. Tais recursos foram utilizados para financiar a aquisição de ações do Éxito em conexão 
com a proposta de reorganização das operações na América Latina.

19.17. Empréstimos em moeda estrangeira
 Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía empréstimos em moeda estrangeira para fortalecer o 

capital de giro, manter sua estratégia de caixa, alongar o seu perfil de dívida e investimento.
19.18. Garantias
 A Companhia assinou notas promissórias para alguns contratos de empréstimos.
19.19. Contratos de swap
 A Companhia faz uso de operações de swap de 100% das captações em dólares norte-americanos e taxas 

de juros fixas, trocando essas obrigações pelo Real atrelado às taxas de juros do CDI (flutuante). Esses 
contratos têm o mesmo prazo da dívida e protegem os juros e o principal e são assinados com o mesmo grupo 
econômico. A taxa média ponderada anual do CDI em 31 de dezembro de 2020 foi de 2,76% (5,96% em 31 
de dezembro de 2019).

19.20. Índices financeiros
 Em conexão com as emissões de debêntures e notas promissórias efetuadas e parte das operações de 

empréstimos em moeda estrangeira, a Companhia tem a obrigação de manter índices financeiros. Esses 
índices são calculados trimestralmente com base nas demonstrações financeiras da Companhia, preparadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo: (i) a dívida líquida consolidada/patrimônio 
líquido menor ou igual a 4,5 não excedente ao patrimônio líquido; e (ii) índice de dívida líquida consolidada/
EBITDA menor ou igual a 3,0. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia estava adimplente em relação a 
esses índices.

 Adicionalmente, o instrumento da 1ª emissão de debêntures da Companhia prevê cláusula restritiva que 
determina limitações de distribuição de dividendos acima do mínimo legal e aumento do endividamento para 
aquisições de outras sociedades.

 A Companhia vem cumprindo todas as cláusulas restritivas e, nos 3 últimos exercícios sociais findos em 31 de 
dezembro de 2020, não houve evento que gerasse antecipação de suas dívidas.

19.21. Hedge de fluxo de caixa
 A Companhia fez uso de contratos em moeda estrangeira (NDF - Non Deliverable Forward) para se proteger 

da variação cambial do COP/BRL em virtude do processo de reorganização da operação na América Latina. 
Os contratos de NDFs foram designados para hedge de fluxo de caixa e já estavam encerrados em 31 de 
dezembro de 2020. O efeito resultante dessa transação está na consideração paga na aquisição de Éxito.

20. Provisão para demandas judiciais
 As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) 

em virtude de um evento passado, é provável que seja necessária uma saída de recursos para liquidar a 
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obrigação, e seja possível fazer uma estimativa confiável do valor dessa obrigação. A despesa relacionada à 
eventual provisão é registrada no resultado do exercício, líquida do eventual reembolso. Para os casos de 
honorários sobre êxito, a Companhia tem como política o provisionamento no momento em que os honorários 
são incorridos, ou seja, quando do julgamento em definitivo das causas, sendo divulgados nas notas 
explicativas os montantes envolvidos para as causas ainda não finalizadas.

 A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a 
jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais, a sua relevância jurídica, o histórico de 
ocorrência e valores envolvidos e a avaliação dos advogados externos.

 A provisão para demandas judiciais é estimada pela Companhia e corroborada por seus consultores jurídicos 
e foi estabelecida em um montante considerado suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis.

Controladora
Tributários Previdenciárias e trabalhistas Cíveis Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 143 61 36 240
 Adições 27 40 30 97
 Reversão (2) (41) (16) (59)
 Pagamento – (4) (4) (8)
 Atualização monetária 1 8 3 12
Saldo em 31 de dezembro de 2020 169 64 49 282

Controladora
Tributários Previdenciárias e trabalhistas Cíveis Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 147 53 36 236
 Adições 16 11 9 36
 Reversão (10) (8) (4) (22)
 Pagamento (13) (2) (6) (21)
 Atualização monetária 3 7 1 11
Saldo em 31 de dezembro de 2019 143 61 36 240

Consolidado
Tributários Previdenciárias e trabalhistas Cíveis Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 221 75 53 349
 Adições 27 42 79 148
 Reversão (9) (43) (19) (71)
 Pagamento (1) (5) (35) (41)
 Atualização monetária 1 8 3 12
 Ajuste de conversão para moeda
   de apresentação 18 2 4 24
 Operações descontinuadas (88) (16) (35) (139)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 169 63 50 282

Consolidado
Tributários Previdenciárias e trabalhistas Cíveis Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 147 53 36 236
 Adições 16 12 13 41
 Reversão (10) (8) (4) (22)
 Pagamento (13) (2) (7) (22)
 Atualização monetária 3 7 1 11
 Combinação de negócios 76 13 14 103
 Ajuste de conversão para moeda
   de apresentação 2 – – 2
Saldo em 31 de dezembro de 2019 221 75 53 349

20.1. Tributários
 Processos tributários fiscais estão sujeitos, por lei, a atualização monetária mensal, que se refere a um ajuste 

no montante de provisões com base em taxas dos indexadores utilizados por cada jurisdição fiscal. Tanto os 
encargos de juros quanto as multas, quando aplicáveis, foram computados e provisionados com respeito aos 
montantes não pagos.

 Os principais processos tributários provisionados são como segue:
 A Companhia tem outras demandas tributárias que, de acordo com a análise de seus consultores jurídicos, 

foram provisionadas. São elas: (i) questionamento referente a não aplicação do Fator Acidentário de Prevenção 
(FAP); (ii) questionamentos ao Fisco Estadual sobre a alíquota do ICMS calculadas nas faturas de energia 
elétrica; (iii) cesta básica; (iv) IPI na revenda de produtos importados e (v) demais assuntos.

 O montante provisionado em 31 de dezembro de 2020 para esses assuntos é de R$169 para a Companhia 
(R$143 para a controladora e R$221 para o consolidado em 31 de dezembro de 2019).

20.2. Previdenciárias e trabalhistas
 A Companhia é parte em vários processos trabalhistas, principalmente devido a demissões no curso normal 

de seus negócios. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia mantinha uma provisão no montante de R$64 
(R$61 na controladora e R$75 no consolidado em 31 de dezembro de 2019), referente ao potencial de risco 
de perda em relação as reclamações trabalhistas. A Administração, com o auxílio de seus consultores 
jurídicos, avalia essas demandas registrando provisões para perdas quando razoavelmente estimadas, 
considerando as experiências anteriores em relação aos valores demandados.

20.3. Cíveis
 A Companhia responde a ações de natureza cível (indenizações, cobranças, entre outras) e que se encontram 

em diferentes fases processuais e em diversos fóruns judiciais. A Administração da Companhia constitui 
provisões em montantes considerados suficientes para cobrir decisões judiciais desfavoráveis quando seus 
consultores jurídicos internos e externos entendem que as perdas sejam prováveis.

 Entre esses processos destacam-se:
 A Companhia ajuíza e responde a diversas ações revisionais e renovatórias, onde há discussão sobre os 

valores de aluguéis atualmente pagos pela entidade. A Companhia constitui provisão da diferença entre o 
valor de aluguel mensal pago pelas lojas e os valores de aluguel apurado em perícia judicial, considerando 
que é o valor do laudo pericial que servirá de base para a decisão judicial que alterará o valor do aluguel pago 
pela entidade. Em 31 de dezembro de 2020, o montante da provisão para essas ações é de R$23 (R$28 em 
31 de dezembro de 2019), para as quais não há depósitos judiciais.

 A Companhia ajuíza e responde a algumas ações judiciais relacionadas a multas aplicadas por órgãos 
fiscalizadores da administração direta e indireta da União, Estados e Municípios, dentre eles destacam-se 
órgãos de defesa do consumidor (PROCONs, INMETRO e Prefeituras). A Companhia, com o auxílio de seus 
consultores jurídicos, avalia essas demandas registrando provisões para desembolsos prováveis de caixa de 
acordo com a estimativa de perda. Em 31 de dezembro de 2020, o montante da provisão para essas ações é 
de R$5 (R$8 em 31 de dezembro de 2019).

 O total das demandas cíveis e regulatórias em 31 de dezembro de 2020 da Companhia é de R$49 (R$36 na 
controladora e R$53 no consolidado em 31 de dezembro de 2019).

20.4. Passivos contingentes não provisionados
 A Companhia possui outras demandas que foram analisadas por assessores jurídicos e consideradas como 

possíveis, portanto, não provisionadas, totalizando um montante atualizado de R$2.408 em 31 de dezembro 
de 2020 (R$2.353 em 31 de dezembro de 2019), e são relacionadas principalmente a:

 IRPJ, IRRF, CSLL - A Companhia possui uma série de autuações relativas a processos de compensações, 
glosa de amortização fiscal de ágio, divergências de recolhimentos e pagamentos a maior, multa por 
descumprimento de obrigação acessória, entre outros de menor expressão. O montante envolvido equivale a 
R$466 em 31 de dezembro de 2020 (R$457 em 31 de dezembro de 2019).

 COFINS, PIS e IPI - A Companhia vem sendo questionada sobre divergências de recolhimentos e pagamentos 
a maior; multa por descumprimento de obrigação acessória, glosa de créditos de COFINS e PIS dentre outros 
assuntos. Referidos processos aguardam julgamento na esfera administrativa e judicial. O montante envolvido 
nessas autuações é de R$632 de 31 de dezembro de 2020 (R$666 em 31 de dezembro de 2019). Em relação 
as autuações sobre IPI, houve julgamento no mês de agosto de 2020 no STF que decidiu desfavoravelmente 
aos contribuintes, no entanto, em análise dos casos concretos pelos nossos assessores legais, consideramos 
que o risco de perda permaneceu como possível.

 ICMS - A Companhia foi autuada pelo fisco estadual quanto à apropriação de créditos de: (i) aquisições de 
fornecedores considerados inabilitados perante o cadastro da Secretaria da Fazenda Estadual; e (ii) dentre 
outros. A soma dessas autuações monta a R$1.235 em 31 de dezembro de 2020 (R$1.157 em 31 de dezembro 
de 2019), as quais aguardam julgamento definitivo tanto na esfera administrativa como na judicial.

 ISS, IPTU, Taxas e outros - Referem-se às autuações de divergências de recolhimentos de IPTU, multas por 
descumprimento de obrigações acessórias, ISS - ressarcimento de despesas com publicidade e taxas 
diversas, cujo valor monta R$13 em 31 de dezembro de 2020 (R$13 em 31 de dezembro de 2019) e que 
aguardam decisões administrativas e judiciais.

 INSS - A Companhia foi autuada pela incidência de encargos sociais sobre benefícios concedidos aos seus 
funcionários, entre outros assuntos, cuja perda possível corresponde a R$21 em 31 de dezembro de 2020 
(R$21 em 31 de dezembro de 2019). Os processos estão em discussão administrativa e judicial. Em 28 de 
agosto de 2020, o STF, em repercussão geral, reconheceu ser constitucional a incidência de contribuições 
previdenciárias sobre o terço constitucional de férias. A Companhia vem acompanhando o desenvolvimento 
destes temas, e juntamente com seus assessores legais, concluiu que os elementos até o momento não 
requerem que seja feita provisão.

 Outras demandas judiciais - referem-se a ações imobiliárias em que a Companhia pleiteia a renovação dos 
contratos de locação e fixação de aluguéis de acordo com valores praticados no mercado, ações no âmbito 
da justiça cível, juizado especial cível e processos administrativos instaurados por órgãos fiscalizadores como 
órgãos de defesa do consumidor (PROCONs), Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial - INMETRO, Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentre outros, totalizando R$24 em 
31 de dezembro de 2020 (R$20 em 31 de dezembro de 2019).

 A Companhia tem por prática contratar advogados externos para defesa das autuações fiscais, cuja 
remuneração está vinculada à um percentual a ser aplicado sobre o valor do êxito nos desfechos judiciais 
desses processos. Estes percentuais podem variar de acordo com os fatores qualitativos e quantitativos de 
cada processo, sendo que em 31 de dezembro de 2020 o valor estimado, caso todos os processos fossem 
finalizados com êxito, é de aproximadamente R$17 (R$19 em 31 de dezembro de 2019).

20.5. Garantias
 A Companhia concedeu garantias aos processos judiciais de natureza cível, trabalhista e tributária, abaixo 

descrita:
Controladora e Consolidado

Processos Imóveis Cartas de fiança Total
Tributários 18 290 308
Trabalhistas – 101 101
Cíveis e outros – 21 21
Total 18 412 430

 O custo das garantias é aproximadamente 0,45% do valor das causas e é registrado para despesa pela 
fluência do prazo.

20.6. Exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS
 Com a sistemática da não-cumulatividade para fins de apuração de PIS e COFINS, a Companhia passou a 

requerer o direito de excluir o valor do ICMS das bases de cálculo dessas duas contribuições. Em 15 de março 
de 2017, com sede em repercussão geral, o STF determinou que o ICMS deve ser excluído das bases de 
cálculo do PIS e da COFINS, em linha com a tese pleiteada pela Companhia.

 Desde a decisão do STF em 15 de março de 2017, os andamentos processuais estiveram dentro do antecipado 
por nossos assessores legais sem qualquer alteração no julgamento da administração, todavia sem que 
houvesse a decisão final sobre o recurso interposto pela procuradoria. A Companhia e seus assessores 
estimam que a decisão sobre este recurso não limitará o direito da ação judicial proposta pela Companhia, no 
entanto, os elementos do processo ainda estão pendentes de decisão e não permitem o reconhecimento do 
ativo relativo aos créditos a serem levantados desde o ingresso da ação em 2003. A Companhia ainda estima 
o valor potencial dos créditos no valor de R$117.

20.7. Depósitos judiciais
 A Companhia está contestando o pagamento de certos impostos, contribuições e obrigações trabalhistas e 

efetuou depósitos judiciais, de montantes equivalentes as decisões legais finais, e depósitos em caução 
relacionados com as provisões para processos judiciais.

 A Companhia possui registrado em seu ativo valores referentes a depósitos judiciais.
Controladora Consolidado

Processos 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
Tributários 64 69 69
Trabalhistas 67 43 43
Cíveis e outras 3 9 9
Total 134 121 121

21. Passivo de arrendamento
21.1. Obrigações de arrendamento mercantil
 Na celebração de contrato, a Companhia avalia se o contrato é, ou contém, um arrendamento. O contrato é, 

ou contém, um arrendamento se ele transfere o direito de controlar o uso de ativo identificado por um 
determinado período em troca de contraprestação.

 A Companhia arrenda equipamentos e espaços comerciais, incluindo lojas e centros de distribuição, em 
contratos canceláveis e não canceláveis de arrendamento mercantil. Os prazos dos contratos variam 
substancialmente entre 5 e 20 anos.

 A Companhia como arrendatária
 A Companhia avalia seus contratos de arrendamento com o objetivo de identificar relações de aluguel de um 

direito de uso, usando das isenções previstas para os contratos de prazo inferior a doze meses e de valor 
individual do ativo abaixo de US$5.000 (cinco mil dólares).

 Os contratos são então registrados, quando do início do arrendamento, como Passivo de Arrendamento em 
contrapartida ao Direito de Uso (notas nº 16 e 17), ambos pelo valor presente dos pagamentos mínimos do 
arrendamento, utilizando a taxa de juros implícita do contrato, se esta puder ser utilizada, ou taxa de juros 
incremental considerando empréstimos obtidos pela Companhia.

 O prazo do arrendamento utilizado na mensuração corresponde ao prazo que o arrendatário está razoavelmente 
certo de exercer a opção de prorrogar o arrendamento ou de não exercer a opção para rescindir o arrendamento.

 Subsequentemente, os pagamentos efetuados são segregados entre encargos financeiros e redução do 
passivo de arrendamento, de modo a se obter uma taxa de juros constante no saldo do passivo. Os encargos 
financeiros são reconhecidos como despesa financeira do período.

 Os ativos de direito de uso dos contratos de arrendamento são amortizados pelo prazo do arrendamento. As 
capitalizações de melhorias, benfeitorias e reformas efetuadas nas lojas são amortizadas ao longo de sua 
vida útil estimada ou do prazo esperado de utilização do ativo, limitado se houver evidências de que o contrato 
de arrendamento não será prorrogado.

 Os aluguéis variáveis são reconhecidos como despesas nos exercícios em que são incorridos.
 A Companhia como arrendadora
 Os arrendamentos mercantis em que a Companhia não transfere substancialmente a totalidade dos riscos e 

benefícios da titularidade do ativo são classificados como arrendamentos mercantis operacionais. Os custos 
iniciais diretos de negociação dos arrendamentos mercantis operacionais são adicionados ao valor contábil 
do ativo arrendado e reconhecidos ao longo do prazo do contrato, na mesma base das receitas de aluguéis.

 Os aluguéis variáveis são reconhecidos como receitas nos exercícios em que são auferidos.
21.2. Pagamentos futuros mínimos e direito potencial do PIS e da COFINS
 Os contratos de arrendamento mercantil totalizaram R$2.776 em 31 de dezembro de 2020 (R$1.885 na 

controladora e R$3.751 no consolidado em 31 de dezembro de 2019). Os pagamentos futuros mínimos a título 
de arrendamento, nos termos dos arrendamentos mercantis, juntamente com o valor presente dos pagamentos 
mínimos de arrendamento, são os seguintes:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

Passivo de arrendamento mercantil financeiro - pagamentos mínimos
 Até 1 ano 172 109 404
 De 1 a 5 anos 866 518 1.323
 Mais de 5 anos 1.738 1.258 2.024
Valor presente dos contratos de 
 arrendamento mercantil financeiro 2.776 1.885 3.751
Encargos futuros de financiamento 2.478 1.634 2.347
Valor bruto dos contratos de arrendamento mercantil financeiro 5.254 3.519 6.098
PIS/COFINS embutido no valor presente 
 dos contratos de arrendamento 169 115 115
PIS/COFINS embutido no valor bruto dos contratos de arrendamento 319 214 214

 A despesa de juros dos passivos de arrendamento está apresentada na nota nº 28. A taxa de juros incremental 
da Companhia na data da assinatura dos contratos foi 9,72% no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
(10,73% em 31 de dezembro de 2019).

 Caso a Companhia tivesse adotado a metodologia de cálculo projetando a inflação embutida na taxa 
incremental nominal e trazendo ao valor presente pela taxa incremental nominal, o percentual médio de 
inflação a projetar por ano seria de aproximadamente 4,5%. O prazo médio dos contratos considerados é de 
15,2 anos. Para as subsidiárias internacionais a taxa incremental nominal média é de 7,0%, com 3,5% de 
inflação embutida. O prazo médio dos contratos considerados é de 11,6 anos. A Companhia deixou de ter 
operações internacionais em 31 de dezembro de 2020, em decorrência da reorganização societária descrita 
na nota nº 1.2.

21.3. Movimentação obrigações de arrendamento mercantil
Controladora Consolidado

Em 31 de dezembro de 2019 1.885 3.751
 Captação - Arrendamento 711 1.240
 Remensuração 276 621
 Provisão de juros 230 415
 Variação cambial e monetária – 1
 Amortizações (327) (756)
 Baixa por Antecipação do encerramento do contrato (4) (518)
 Transferência para controladora 9 9
 Ajuste de conversão para moeda de apresentação – 433
 Operação descontinuada – (2.416)
 Reorganização societária (4) (4)
Em 31 de dezembro de 2020 2.776 2.776
Passivo Circulante 172 172
Passivo Não Circulante 2.604 2.604

Controladora Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018 1.180 1.180
 Captação - Arrendamento 663 682
 Remensuração 129 138
 Provisão de juros 149 170
 Amortizações (234) (267)
 Baixa por Antecipação do encerramento do contrato (1) (1)
 Aquisição de Sociedade – 1.817
 Ajuste de conversão para moeda de apresentação (1) 32
Em 31 de dezembro de 2019 1.885 3.751
Passivo Circulante 109 404
Passivo Não Circulante 1.776 3.347

21.4. Despesa de arrendamento de aluguéis variáveis, ativos de baixo valor e de curto prazo
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Despesas (receitas) do exercício:
Variáveis (0,5% e 1,6% das vendas) 16 15 16 19
Subarrendamentos (*) 22 20 22 20

 (*) Refere-se, principalmente, a receita dos contratos de aluguéis a receber das galerias comerciais.
22. Receitas antecipadas
 As receitas antecipadas são reconhecidas pela Companhia como passivo pela antecipação de valores 

recebidos de parceiros comerciais, sendo reconhecidas ao resultado do exercício pela comprovação da 
prestação de serviço para os parceiros comerciais.

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

Back Lights 186 132 132
Checkstand 29 10 20
Cartão presente 2 2 95
Receita com operadoras de cartão de crédito – 15 15
Receita antecipada - Grupo Éxito – – 8
Outros 11 19 9
Total 228 178 279
Passivo Circulante 227 176 277
Passivo Não Circulante 1 2 2

 A Companhia recebeu antecipadamente valores referentes aos aluguéis de painel luminosos “back light”, 
módulos de exposição de produtos “checkstand” por exposição de produtos dos seus fornecedores, aluguel 
de ponta de gôndola e antecipações de front fee com as operadoras de crédito.

23. Imposto de renda e contribuição social
 Imposto de renda e contribuição social correntes
 O imposto de renda e contribuição social correntes ativos e passivos, são mensurados pelo valor previsto para 

ser ressarcido ou pago às autoridades fiscais. As alíquotas e leis tributárias adotadas para cálculo do imposto 
são aquelas em vigor ou substancialmente em vigor, no encerramento dos exercícios.

 A tributação sobre a renda compreende o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), sendo calculada no regime do lucro real (lucro ajustado) segundo as 
alíquotas aplicáveis na legislação em vigor: 15%, sobre o lucro real e 10% adicionais sobre o que exceder 
R$240 em lucro real por ano, no caso do IRPJ, e 9%, no caso da CSLL.

 Imposto de renda e contribuição social diferidos
 O imposto de renda e a contribuição social diferidos são gerados por diferenças temporárias, no encerramento 

dos exercícios, entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis e todos os prejuízos 
fiscais não utilizados, na medida em que seja provável que haverá lucro tributável do qual se possa deduzir as 
diferenças temporárias e os prejuízos fiscais não utilizados; exceto quando o imposto de renda e a contribuição 
social diferidos ativos referentes à diferença temporária dedutível resulte do reconhecimento inicial de um 
ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios e que, no momento da 
operação, não afete o lucro contábil, nem o lucro ou prejuízo fiscal.

 Com relação às diferenças temporárias dedutíveis associadas a investimentos em controladas, são 
reconhecidos o imposto de renda e a contribuição social diferidos somente se forem prováveis que as 
diferenças temporárias serão revertidas em um futuro previsível e que haverá um lucro tributável do qual se 
possa utilizar as diferenças temporárias.

 O valor contábil do imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos é revisado na data de cada 
balanço e reduzido uma vez que deixe de ser provável que haverá um lucro tributável suficiente para permitir 
a utilização da totalidade ou de parte do imposto de renda e da contribuição social diferidos. O  imposto de 
renda e a contribuição social diferidos ativos não reconhecidos são reavaliados na data de cada balanço e 
reconhecidos uma vez que tenha se tornado provável que haverá lucros tributáveis futuros que permitam a 
recuperação desses ativos.

 Os créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos não têm prazo prescricional, mas sua utilização, 
conforme definida em lei, é limitada a 30% do lucro tributável de cada exercício para as entidades legais 
brasileiras, e referem-se às suas subsidiárias que dispõem de oportunidades de planejamento tributário para 
utilização desses saldos.

 Impostos diferidos relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido também são 
reconhecidos no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado do exercício.

 O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos são compensados se houver um direito 
legal ou contratual para compensar os ativos fiscais contra os passivos fiscais de imposto de renda, e os 
impostos diferidos se referirem à mesma entidade contribuinte e à mesma autoridade tributária.

 Em virtude da natureza e complexidade dos negócios da Companhia, as diferenças entre os resultados 
efetivos e as premissas adotadas ou as futuras alterações dessas premissas podem acarretar futuros ajustes 
de receitas e despesas tributárias já registradas. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas 
razoáveis para os impostos devidos. O valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como a 
experiência de fiscalizações anteriores e as diferentes interpretações da regulamentação fiscal pela entidade 
contribuinte e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem se referir a uma 
grande variedade de questões, dependendo das condições vigentes no domicílio da respectiva entidade.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
23.1. Reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Reapresentado
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 1.834 1.580 1.625 1.502
IRPJ e CSLL (624) (537) (553) (511)
Ajustes para refletir a alíquota efetiva
 Multas fiscais (1) (2) (1) (2)
 Resultado de equivalência patrimonial 71 27 – –
 Juros sobre capital próprio 105 84 105 84
 Benefícios fiscais 29 – 29 –
 Outras diferenças permanentes (16) 2 (16) 3
Imposto de renda efetivo (436) (426) (436) (426)
Imposto de renda e contribuição social do exercício
 Corrente (704) (293) (704) (293)
 Diferido 268 (133) 268 (133)
Despesas de imposto de renda e contribuição social (436) (426) (436) (426)
Taxa efetiva 23,8% 27,0% 26,8% 28,4%

23.2. Composição de imposto de renda e contribuição social diferidos

 Os principais componentes do imposto de renda e contribuição social diferidos nos balanços patrimoniais são 
os seguintes:

Controladora
31/12/2020 31/12/2019

Ativo Passivo Líquido Ativo Passivo Líquido
Impostos de renda e contribuição social diferidos
 Provisão para demandas judiciais 81 – 81 63 – 63
 Variação cambial 26 – 26 31 – 31
 Amortização fiscal de ágio – (315) (315) – (301) (301)
 Ajuste a marcação de mercado – (2) (2) – (3) (3)
 Imobilizado, intangível e propriedades 
  para investimento 20 – 20 – (3) (3)
 Ganhos não realizados com créditos tributários – (60) (60) – (212) (212)
 Hedge Fluxo de Caixa – (20) (20) – (76) (76)
 Arrendamento mercantil líquido do direito de uso 131 – 131 84 – 84
 Outros 57 – 57 32 (11) 21
Imposto de renda e contribuição social 
 diferidos ativos (passivos) brutos 315 (397) (82) 210 (606) (396)
Compensação (315) 315 – (210) 210 –
Imposto de renda e contribuição social 
 diferidos ativos (passivos) líquidos – (82) (82) – (396) (396)

Consolidado
31/12/2019

Ativo Passivo Líquido
Impostos de renda e contribuição social diferidos
 Prejuízos fiscais 253 – 253
 Provisão para demandas judiciais 106 – 106
 Variação cambial 31 – 31
 Amortização fiscal de ágio – (480) (480)
 Ajuste a marcação de mercado – (3) (3)
 Imobilizado, intangível e propriedades para investimento – (1.217) (1.217)
 Ganhos não realizados com créditos tributários – (130) (130)
 Hedge Fluxo de Caixa – (78) (78)
 Arrendamento mercantil líquido do direito de uso 105 – 105
 Imposto presumido sobre o patrimônio - Éxito 192 – 192
 Outros 30 – 30
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos (passivos) brutos 717 (1.908) (1.191)
Compensação (717) 717 –
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos (passivos) líquidos – (1.191) (1.191)

 A Administração da Companhia preparou avaliação sobre a viabilidade acerca da realização futura do ativo 
fiscal diferido, considerando a capacidade provável de geração de lucros tributáveis, no contexto  
das principais variáveis de seus negócios. Esse estudo foi elaborado com base em informações  
extraídas do relatório de planejamento estratégico previamente  aprovado  pelo Conselho de Administração 
da Companhia.

 A Companhia estima recuperar esses créditos como segue:

Ano Controladora
De 1 a 2 anos 69
A partir de 2 anos 246

315

23.3. Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

No início do exercício (395) (265) (265)
 Benefícios (despesas) no exercício 268 (133) (162)
 Reorganização societária 45 – –
 Aquisição de sociedades – – (747)
 Varição cambial – – (18)
 Outros – 2 1
No final do exercício (82) (396) (1.191)

24. Patrimônio líquido

24.1. Capital social e direitos das ações

 O capital social subscrito e totalmente integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2020 é de R$761 
(R$4.421 em 31 de dezembro de 2019), representado por 268 milhões ações ordinárias (258 milhões em 31 
de dezembro de 2019), todas nominativas e sem valor nominal. Conforme estatuto, o capital social autorizado 
pode ser aumentado até o limite de 400 milhões de ações ordinárias. Em decorrência do processo de Cisão 
da Companhia descrito na nota nº 1.2, o capital social em 31 de dezembro de 2020 foi reduzido pelo valor  
de R$4.673.

 Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de março de 2020 foi aprovado: (i) a integralização de 
capital por meio de 3 imóveis no valor de R$57, mediante a emissão de 87 milhões de novas ações ordinárias, 
todas nominativas e sem valor nominal; e (ii) o aumento de capital mediante a capitalização do Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital - AFAC no valor de R$150, sem emissão de novas ações.

 Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de setembro de 2020 foi aprovado a integralização de 
capital por meio de 4 imóveis no valor de R$121, mediante a emissão de 42 milhões de novas ações ordinárias, 
todas nominativas e sem valor nominal.

 Conforme o fato relevante, divulgado em 14 de dezembro de 2020, foi aprovado pelo Conselho de Administração 
da Companhia o aumento de capital com a permuta de imóveis entre GPA e Sendas, que totaliza o valor de 
R$146.

 Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de dezembro de 2020 foi aprovado: (i) a integralização 
de capital por meio de 2 imóveis no valor de R$45; (ii) o aumento de capital mediante o recebimento de R$500; 
e (iii) aumento de capital mediante a capitalização de créditos detidos pelo GPA no valor de R$140, mediante 
a emissão de 19 milhões de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

24.2. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio

 Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de setembro de 2020, foi aprovado o pagamento 
antecipado de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$310 sobre o qual foi efetuada a dedução do 
imposto retido na fonte no valor de R$46, correspondendo ao valor líquido de R$264.

 Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2019, foi aprovado o pagamento de 
dividendos intermediários, referentes a parte dos lucros apurados no período compreendido entre 1º de julho 
e 30 de setembro de 2018, no valor de R$50.

 Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de dezembro de 2019, foi aprovado o pagamento de 
juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$247, sobre o qual foi efetuada a dedução do imposto retido 
na fonte no valor de R$37, correspondendo ao valor líquido de R$210.

 A Administração propôs dividendos a serem distribuídos, considerando antecipações de juros sobre capital 
aos seus acionistas, calculados conforme demonstrado abaixo:

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 1.398 1.047
% Reserva legal 5% 5%
Reserva legal do exercício 70 52
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% 332 1
Juros sobre capital próprio intermediários pagos 310 247
Dividendos propostos a pagar 22 1

 Os acionistas têm direito ao recebimento de um dividendo anual mínimo obrigatório equivalente a 25% em 31 
de dezembro de 2020 (1% em 31 de dezembro de 2019) do lucro líquido de cada exercício social, ajustado 
nos termos da lei, compensando-se nos dividendos anuais os juros sobre capital próprio e os dividendos 
distribuídos no exercício.

 Os lucros líquidos ou prejuízos terão a destinação que lhes for determinada pelos acionistas, sendo que sua 
distribuição, se houver, será feita na proporção por eles estabelecida na ocasião.

24.3. Reservas de lucros

 Reserva legal: é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido de cada exercício social, observado 
o limite de 20% do capital, conforme abaixo:

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 1.398 1.047
% Reserva legal 5% 5%
Reserva legal do exercício 70 52

 Retenção de lucros: A reserva de retenção de lucros é constituída para gestão de capital da Companhia de 
acordo com o artigo nº 196 da Lei nº 6.404/76.

24.4. Plano de remuneração

 O Plano de remuneração da Companhia é administrado pelo Conselho de Administração do GPA, o qual 
delegou ao Comitê de Recursos Humanos e Governança Corporativa as atribuições de outorga das opções e 
assessoramento na administração do Plano de remuneração (“Comitê”).

 Os membros do Comitê se reunirão para a concessão da outorga das opções das séries do Plano de Opção 
e sempre que houver questões suscitadas a respeito do Plano de remuneração. Cada série de outorga de 
opções de compra receberá a letra “B”, seguida de um número. Para o exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, encontravam-se em vigor opções outorgadas da série B5 e B6 do Plano de remuneração.

 As opções concedidas a um participante substancialmente não serão exercíveis, salvo exceções particulares 
autorizadas pelo GPA, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados da data de outorga (“período de 
carência”), e somente poderão ser exercidas no período que se inicia no primeiro dia do 37º (trigésimo sétimo) 
mês, contado da data da outorga, e se encerra no último dia do 42º (quadragésimo segundo) mês, contado da 
data da outorga (“período de exercício”).

 O participante poderá exercer suas opções de compra total ou parcialmente, em uma ou mais vezes, desde 
que, para cada exercício, envie o correspondente Termo de Exercício de Opção durante o período de exercício.

 O preço de exercício de cada opção de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de remuneração é 
correspondente a R$0,01 (“preço de exercício”).

 O preço de exercício das opções deverá ser pago integralmente em moeda corrente nacional, por meio de 
cheque ou transferência eletrônica disponível para a conta bancária de titularidade do GPA, observado que a 
data limite de pagamento será sempre o 10º (décimo) dia que antecede a data de aquisição das ações.

 O participante estará impedido, durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de aquisição 
das ações de, direta ou indiretamente, vender, ceder, permutar, alienar, transferir, conferir ao capital de outra 
sociedade, outorgar opção, ou, ainda, celebrar qualquer ato ou acordo que resulte, ou possa resultar, na 
alienação, direta ou indireta, onerosa ou gratuita, de todas ou quaisquer das ações adquiridas pelo exercício 
da opção de compra no âmbito do Plano de remuneração.

 A Companhia irá promover a retenção na fonte de eventuais tributos aplicáveis nos termos da legislação 
tributária brasileira, deduzindo do número de ações entregues ao participante a quantidade equivalente dos 
tributos retidos.

24.5. Plano de opção
 O Plano de opção da Companhia será administrado pelo Conselho de Administração do GPA, o qual delegou 

ao Comitê de Recursos Humanos e Governança Corporativa da Companhia as funções de outorga das 
opções e assessoramento na administração do Plano de opção (“Comitê”).

 Os membros do Comitê se reunirão para a concessão da outorga das opções das séries do Plano de opção 
e sempre que houver questões suscitadas a respeito do Plano de opção. Cada série de outorga de opções de 
compra receberá a letra “C”, seguida de um número. Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020, encontravam-se em vigor opções outorgadas da série C5 e C6 do Plano de  opção.

 Para cada série de outorga de opções no âmbito do Plano de opção, o preço de exercício de cada opção de 
compra de ações deverá ser o correspondente a 80% da média do preço de fechamento das negociações das 
ações de emissão do GPA realizadas nos últimos 20 (vinte) pregões da B3, anteriores à data de convocação 
da reunião do Comitê que delibera a outorga das opções daquela série (“preço de exercício”).

 As opções concedidas a um participante não serão exercíveis pelo período de 36 (trinta e seis) meses 
contados da data de outorga (“período de carência”), e somente poderão ser exercidas no período que se 
inicia no primeiro dia do 37º (trigésimo sétimo) mês, contado da data da outorga, e se encerra no último dia 
do 42º (quadragésimo segundo) mês, contado da data da outorga (“período de exercício”), ressalvadas as 
exceções previstas no Plano da remuneração.

 O participante poderá exercer suas opções de compra total ou parcialmente, em uma ou mais vezes, desde 
que, para cada exercício, envie o correspondente Termo de Exercício de Opção durante o período de exercício.

 O preço de exercício das opções deverá ser pago integralmente em moeda corrente nacional, por meio de 
cheque ou transferência eletrônica disponível para a conta bancária de titularidade do GPA, no 10º (décimo) 
dia que antecede a data de aquisição das ações.

24.6. Informações dos planos de opções de compra de ações - GPA
 O GPA instituiu dois planos de opção de compra de ações preferenciais em 2020, sendo série B6 e C6.
 Conforme os termos dos planos das séries, cada opção oferece ao seu beneficiário o direito de comprar uma 

ação preferencial do GPA. Em ambos os planos, o período de carência é de 36 meses, sempre mensurados 
a partir da data na qual o Conselho de Administração aprovou a emissão da respectiva série de opções. As 
opções de ações poderão ser exercidas por seus beneficiários em até 6 meses após o fim do período de 
carência da respectiva data de outorga. A condição para que as opções possam ser exercíveis (vested) é a 
permanência do beneficiário como funcionário de um dos segmentos varejo ou atacado de autosserviços. Os 
planos diferem, exclusivamente, no preço de exercício das opções e na existência ou não de um período de 
restrição para venda das ações adquiridas no exercício da opção.

 De acordo com os planos, as opções de ações outorgadas em cada um dos planos podem representar como 
máximo 0,7% do total das ações de emissão do GPA.

 Em 31 de dezembro de 2020, havia 239 mil ações em tesouraria, que poderiam servir de lastro às opções 
outorgadas do Plano, e o valor da ação preferencial do GPA na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão era de R$75,05 para 
cada ação.

 O quadro a seguir demonstra o percentual máximo de diluição de participação a que eventualmente seriam 
submetidos os atuais acionistas, em caso de exercício até 2020 de todas as opções outorgadas:

31/12/2020 31/12/2019
Quantidade de ações total 268.352 267.997
Saldo das séries outorgadas em vigor 1.468 2.153
Percentual máximo de diluição 0,55% 0,80%

 O valor justo de cada opção concedida é estimado na data da concessão usando o modelo Black & Scholes de 
precificação de opções, considerando as seguintes premissas conforme a série B5 e C5: (a) expectativa de 
dividendos de 0,41%, (b) expectativa de volatilidade de aproximadamente 36,52% e (c) taxa de juros médios 
ponderados sem risco de 9,29%.

 O valor justo de cada opção concedida é estimado na data da concessão usando o modelo Black & Scholes de 
precificação de opções, considerando as seguintes premissas conforme a série B6 e C6: (a) expectativa de 
dividendos de 0,67%, (b) expectativa de volatilidade de 32,74% aproximadamente e (c) taxa de juros médios 
ponderados sem risco de 7,32%.

 A expectativa de vida média remanescente das séries em aberto em 31 de dezembro de 2020 é de 0,88 ano 
(1,50 anos em 31 de dezembro de 2019). A média ponderada do valor justo das opções concedidas em 31 de 
dezembro de 2020 foi de R$58,78 (R$56,41 em 31 de dezembro de 2019).

Ações

Média ponderada  
do preço  

de exercício

Média ponderada  
do prazo contratual  

remanescente
Em 31 de dezembro de 2019
Outorgadas durante o exercício 765 30,55
Canceladas durante o exercício (126) 31,75
Exercidas durante o exercício (1.080) 21,55
Expiradas durante o exercício (161) 16,74  
Em aberto no fim do exercício 2.153 30,25 1,50
Total a exercer em 31 de dezembro de 2019 2.153 30,25 1,50
Em 31 de dezembro de 2020
Outorgadas durante o exercício –
Canceladas durante o exercício (70) 42,59
Exercidas durante o exercício (489) 23,93
Expiradas durante o exercício (126) 42,44  
Em aberto no fim do exercício 1.468 30,71 0,88
Total a exercer em 31 de dezembro de 2020 1.468 30,71 0,88

 Os valores registrados no resultado da Companhia em 31 de dezembro de 2020 foram de R$5 (R$2 em 31 de 
dezembro de 2019).

24.7. Relação de substituição das ações e critérios para sua fixação
 A Companhia aprovou em 31 de dezembro de 2020, o plano de opção de compra de ações (Plano de Opção 

Sendas) e plano de remuneração em opção de compra de ações (Plano de Remuneração Sendas).
 O processo de cisão da Companhia não envolverá relação de substituição, tendo em vista que a incorporação 

do acervo cindido não resultará aumento de capital ou emissão de ações pelo GPA.
 Na cisão do GPA, as ações de emissão da Companhia e de titularidade do GPA foram entregues diretamente 

aos acionistas do GPA na proporção idêntica de suas respectivas participações no capital social do GPA, ou 
seja, uma ação de emissão da Companhia para cada uma ação de emissão do GPA.

 Mesmo após a cisão do GPA e da Companhia em 31 de dezembro de 2020, os diretores estatutários 
continuarão a fazer jus a outorgas de opções e ações do GPA dos quais já são beneficiários, nos termos do 
Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano de Opção CBD”) e do Plano de Remuneração em Opção de 
Compra de Ações do GPA (“Plano de Remuneração CBD”), as quais já são reconhecidas no resultado da 
Companhia.

24.8. Outros resultados abrangentes
 Realização da variação cambial do investimento em Éxito
 Como parte do processo de desreconhecimento da subsidiária Éxito, nas demonstrações financeiras da 

Companhia em 31 de dezembro de 2020, vide nota nº 1.2, a variação cambial de investimento no exterior 
registrada em “Outros resultados abrangentes” no valor de R$1.888 também foi eliminada. De acordo com 
CPC02 (R2) / IAS21 - Os Efeitos das Mudanças nas Taxas de Juros, a Companhia registrou no resultado do 
exercício o montante de R$171 correspondente a parcela de 9,07% que representa os ativos recebidos 
através da permuta de ativos com o GPA, o saldo remanescente foram reconhecidos no patrimônio líquido.

25. Receita de venda de bens e/ou serviços
 O IFRS15 / CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto a receita 

é reconhecida.
 Receita
 a) Vendas de mercadorias
 As receitas resultantes da venda de produtos são reconhecidas pelo seu valor justo quando o controle sobre 

os produtos é transferido para o comprador, a Companhia deixa de ter controle ou responsabilidade pelas 
mercadorias vendidas e os benefícios econômicos gerados para a Companhia são prováveis, o que ocorre 
substancialmente no momento de entrega dos produtos aos clientes nas lojas, momento em que fica satisfeita 
a obrigação de performance da Companhia. As receitas não são reconhecidas se sua realização for incerta.

 b) Receita de prestação de serviços
 Pela atuação da Companhia na venda de recarga de celular nas suas lojas, as receitas auferidas são 

apresentadas em uma base líquida e reconhecidas ao resultado quando for provável que os benefícios 
econômicos fluíram para a Companhia e os seus valores puderam ser confiavelmente mensurados.

Controladora e Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional bruta Reapresentado
 Mercadorias 39.436 30.487
 Prestação de serviços e outros 100 87

39.536 30.574
(–) Deduções da Receita
 Devoluções e cancelamento de vendas (73) (57)
 Impostos (3.420) (2.435)

(3.493) (2.492)
Receita operacional líquida 36.043 28.082

26. Despesas por natureza
 Custo das mercadorias vendidas
 O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e dos acordos 

comerciais recebidos de fornecedores, das movimentações nos estoques e dos custos de logística.
 O Acordo Comercial recebido de fornecedores é mensurado com base nos contratos e acordos assinados 

entre as partes.
 O custo das vendas inclui o custo das operações de logística administradas ou terceirizadas pela Companhia, 

compreendendo os custos de armazenamento, manuseio e frete incorridos até a disponibilização da 
mercadoria para venda. Os custos de transporte estão incluídos nos custos de aquisição.

 Despesas de vendas
 As despesas com vendas compreendem todas as despesas das lojas, tais como salários, marketing, 

ocupação, manutenção, despesas com administradoras de cartão de crédito, entre outras.
 Os gastos com marketing referem-se a campanhas publicitárias. Os principais meios de comunicação 

utilizados pela Companhia são: rádio, televisão, jornais e revistas, tendo seus valores de acordo comercial 
reconhecidos no resultado do exercício no momento de sua realização.

 Despesas gerais e administrativas
 As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas indiretas e ao custo das unidades 

corporativas, incluindo compras e suprimentos, tecnologia da informação e atividades financeiras.
Controladora e Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
Reapresentado

Custo com estoques (29.641) (22.929)
Despesas com pessoal (2.135) (1.691)
Serviços de terceiros (224) (198)
Despesas comerciais (511) (408)
Despesas funcionais (600) (546)
Outras despesas (264) (202)

(33.375) (25.974)
Custo das mercadorias vendidas (30.129) (23.349)
Despesas com vendas (2.811) (2.273)
Despesas gerais e administrativas (435) (352)

(33.375) (25.974)
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27. Outras despesas operacionais, líquidas
 As outras receitas e despesas operacionais correspondem aos efeitos de eventos significativos ou não 

recorrentes ocorridos durante o exercício que não se enquadrem na definição das demais rubricas da 
demonstração do resultado do exercício.

Controladora e Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Reapresentado
Resultado com ativo imobilizado (*) (42) 5
Reversão (Provisão) para demandas judiciais (18) (53)
Gastos com integração e reestruturação (71) 37
Gastos com prevenção - COVID-19 (**) (134) –
Ativo indenizatório 168 –
Total (97) (11)

 (*)   O resultado com imobilizado foi impactado principalmente pelas operações de Sale and Leaseback 
descritas na nota nº 1.5, cujo ganho totalizou R$52, que foi compensado com as perdas das baixas 
ocorridas no período.

 (**)  As despesas incorridas como consequência da pandemia referem-se a compra de itens de proteção 
individual e de adequação das lojas, despesas com hora extra, gastos com comunicação interna e externa, 
gastos incrementais com transporte e com serviço de limpeza e higienização, vide nota nº 1.3.

28. Resultado financeiro líquido
 As receitas financeiras incluem os rendimentos gerados pelo caixa e equivalentes de caixa e por depósitos 

judiciais, os ganhos relacionados à mensuração de derivativos pelo valor justo.
 Registra-se uma receita de juros referente a todos os ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, 

adotando-se a taxa de juros efetiva, que corresponde à taxa de desconto dos pagamentos ou recebimentos 
de caixa futuros ao longo da vida útil prevista do instrumento financeiro - ou período menor, conforme o caso 
- ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro.

 As despesas financeiras incluem substancialmente todas as despesas geradas pela dívida líquida e pelo 
custo da venda de recebíveis durante o exercício, as perdas relacionadas à mensuração dos derivativos pelo 
valor justo, as perdas com alienações de ativos financeiros, os encargos financeiros sobre demandas judiciais 
e impostos e despesas de juros sobre arrendamento mercantil financeiro, bem como ajustes
referentes a descontos. Controladora e Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
Despesas financeiras Reapresentado
 Custo da dívida (474) (247)
 Custo e desconto de recebíveis (31) (34)
 Atualizações monetárias passivas (11) (8)
 Juros sobre passivo de arrendamento (219) (138)
 Outras despesas financeiras (51) (9)
Total de Despesas financeiras (786) (436)
Receitas financeiras
 Rentabilidade de caixa e equivalentes de caixa 39 57
 Atualizações monetárias ativas 299 175
 Outras receitas financeiras 5 4
Total de Receitas financeiras 343 236
Total (443) (200)

29. Lucro por ação
 A Companhia calcula o lucro por ação por meio da divisão do lucro líquido, referente a cada classe de ações, 

pelo total de ações ordinárias em circulação durante o exercício.
 Em 5 de outubro de 2020, foi aprovado, em AGE, o grupamento das 3.269.992.034 (três bilhões, duzentas e 

sessenta e nove milhões, novecentas e noventa e duas mil e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, de emissão da Companhia, na proporção de 12,1854776946393 ações para formar 1 
(uma) ação (“Grupamento”), passando o capital social da Companhia dividido em 268.351.567 (duzentas e 
sessenta e oito milhões, trezentas e cinquenta e um mil e quinhentas e sessenta e sete) ações, ordinárias, 
todas nominativas e sem valor nominal.

 O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro líquido disponível aos detentores da ação ordinária, 
exclusivamente o GPA, em circulação utilizadas para calcular o lucro básico e diluído por ação em cada 
exercício apresentado:

31/12/2020 31/12/2019
Número básico e diluído: Reapresentado
 Lucro básico alocado e não distribuído das operações continuadas 1.398 1.154
 Lucro básico alocado e não distribuído das operações descontinuadas – (107)
Lucro líquido alocado disponível a acionistas ordinários 1.398 1.047
Denominador básico e diluído (milhões de ações)
 Média ponderada da quantidade de ações 268 258
Lucro básico e diluído por milhões de ações (R$) 
 das operações continuadas 5,21642 4,47287
Lucro básico e diluído por milhões de ações (R$) 
 disponível aos acionistas 5,21642 4,05814

30. Transações não caixa
 A Companhia teve transações que não representaram desembolso de caixa e, portanto, não foram 

apresentadas nas Demonstrações do Fluxo de Caixa, conforme abaixo:
 • Aumento de capital na Companhia com imobilizado na nota nº 16;
 • Compras de imobilizado que ainda não foram pagos na nota nº 16.6; e
 • Compras de ativo intangível que ainda não foram pagos na nota nº 17.3.
31. Cobertura de seguros
 Os montantes da cobertura de seguros são contratados de forma centralizada para o GPA, sendo que os 

custos são repassados para a Companhia.
 Em 31 de dezembro de 2020, a cobertura global de seguros da Companhia é resumida como segue:

Bens segurados Riscos cobertos Montante da cobertura
31/12/2020 31/12/2019

Imobilizado e estoques Riscos nomeados 11.042 9.333
Lucro Lucros cessantes 5.416 4.675
Automóveis e outros (*) Perdas e danos 57 54

 (*) o valor acima informado não contempla a cobertura dos cascos, os quais estão assegurados pelo valor de 
100% da tabela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas - FIPE.

 Adicionalmente, o GPA mantém apólices específicas para responsabilidade civil geral e administradores, risco 
de proteção e fraude (Crime) e risco de proteção de danos e responsabilidade cibernética (Cyber) no montante 
de R$315.

32. Operação descontinuada
 Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2020, os acionistas da Companhia e do 

GPA aprovaram a proposta de reorganização societária que compreende a cisão total da controlada Éxito 
para o GPA. O Éxito é uma empresa colombiana operando neste país sob as bandeiras de supermercados e 
hipermercados Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax e Surtimayorista, na Argentina sob a bandeira Libertad e 
no Uruguai operando com as bandeiras Disco e Devoto. Adicionalmente, o Éxito opera na Colômbia shopping 
centers sob a marca Viva.

 Em 31 de dezembro de 2020, o resultado do Éxito estava classificado como operação descontinuada a seguir:
Operações continuadas

31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional líquida 22.034 2.151
 Custo das mercadorias vendidas (16.526) (1.542)
Lucro bruto 5.508 609
Despesas operacionais
 Despesas com vendas (2.973) (510)
 Despesas gerais e administrativas (848) 188
 Depreciações e amortizações (729) (59)
 Resultado de equivalência patrimonial 27 (5)
 Outras despesas operacionais, líquidas (217) (33)

(4.740) (419)
Lucro operacional antes do resultado financeiro líquido 768 190
 Resultado financeiro líquido (340) (55)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 
 das operações continuadas 428 135
 Imposto de renda e contribuição social (60) (43)
Lucro líquido das operações continuadas 368 92
Operações descontinuadas
Lucro líquido do exercício das operações descontinuadas (2) –
Lucro líquido do exercício 366 92
O resultado abrangente é apresentado a seguir: 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 368 92
 Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado
  Diferenças cambiais sobre conversão de operações estrangeiras (416) (165)
  Plano de benefício definido (1) –
  Hedge de fluxo de caixa (1) 3
  Outros resultados abrangentes 3 –
Resultado abrangente do exercício (47) (70)
Os fluxos de caixa líquidos incorridos são:

31/12/2020 31/12/2019
Atividades operacionais 1.349 1.343
Atividades de investimentos (4.075) 5.970
Atividades de financiamentos (1.012) (4.274)
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes 587 111
Caixa líquido gerado (consumido) (3.151) 3.150
Lucro por ação:

31/12/2020 31/12/2019
Básico e diluído, da operação descontinuada 0,8214 0,2054
Segmento de operações descontinuadas:

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de vendas 22.034 2.151
Lucro bruto 5.508 609
Depreciação e amortização (729) (59)
Equivalência patrimonial 27 (5)
Lucro operacional 768 190
Resultado financeiro líquido (340) (55)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL 428 135
IR e CSLL (60) (43)
Lucro de operações continuadas 368 92
Prejuízo (lucro) de operações descontinuadas (2) –
Lucro líquido do exercício 368 92
Ativo circulante 8.014 6.560
Ativo não circulante 18.930 5.805
Passivo circulante 9.729 7.209
Passivo não circulante 3.620 2.553
Patrimônio líquido / Minoritários 13.595 2.603

 As operações do Grupo Éxito foram tratadas como um segmento separado em 31 de dezembro de 2019 e em 
decorrência da descontinuidade da sua operação nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 
2020, a Companhia passa a ter somente um único segmento, conforme descrito na nota nº 1.2.

33. Eventos subsequentes
33.1. Listagem SENDAS no Novo Mercado da B3 e NYSE
 A Companhia através do Fato Relevante de 19 de fevereiro de 2021, comunicou ao mercado que em 10 de 

fevereiro de 2021 foi deferido o pedido de listagem e da admissão à negociação das ações de emissão da 
Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e em 12 de fevereiro de 2021, foi deferido o 
pedido de listagem dos American Depositary Securities (“ADS”) de emissão da Companhia na New York Stock 
Exchange (“NYSE”).

 Os detentores de ações ordinárias de emissão do GPA, após o encerramento do pregão de 26 de fevereiro de 
2021 (“Data Corte”), receberão ações de emissão de Sendas, na proporção de suas respectivas participações 
no capital social do GPA. As ações ordinárias de emissão do GPA serão negociadas “com direito ao recebimento 
de ações de emissão de Sendas”, sob o código “PCAR3” até a Data de Corte, inclusive, sendo que, a partir 
de 01 de março de 2021, as ações ordinárias de emissão do GPA passarão a ser negociadas “ex direito ao 
recebimento de ações ordinárias de emissão de Sendas” e as ações de Sendas passarão a ser negociadas 
no segmento do Novo Mercado sob o código “ASAI3”.

 Os ADSs de emissão da Companhia serão negociados na NYSE a partir de 01 de março de 2021 e até 05 de 
março de 2021, inclusive, na modalidade “when issued” sob o código “ASAI WI”. Os ADSs de emissão da 
Companhia passarão a ser negociados normalmente (“regular way”) na NYSE a partir de 08 de março de 
2021 sob o código “ASAI”.
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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia”), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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 Companhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual 
e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício 
findo nessa data, 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).
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 individuais e consolidadas”. Somos independentes em 
relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Reapresentação dos valores correspondentes em decorrência de cisão da subsidiária Almacenes Éxito S.A. 
(“Éxito”)
Conforme mencionado na nota explicativa 4, em decorrência da cisão da subsidiária Éxito em 31 de dezembro de 
2020, os valores correspondentes referentes ao exercício anterior das demonstrações do resultado e do valor 
adicionado consolidadas, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados 
como previsto no Pronunciamento Técnico NBC TG 31/IFRS 5 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação 
Descontinuada. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
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 individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários 
sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de 
auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa 
avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, 
incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre 
as demonstrações financeiras da Companhia.
Realização de créditos tributários - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
Em 31 de dezembro de 2020, os créditos tributários de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 
totalizaram R$ 1.311 milhões, conforme divulgado na nota explicativa 11. A análise de recuperabilidade dos créditos 
tributários de ICMS foi significativa para a nossa auditoria, pois os montantes desses créditos são relevantes em 
relação às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020; e, a elaboração dessa análise envolve julgamento 
por parte da administração da Companhia na determinação das projeções de débitos futuros de ICMS em suas 
operações, incluindo a consideração sobre regimes tributários especiais. Tais projeções podem ser afetadas por 
condições futuras de mercado e econômicas.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendimento do processo implementado pela 
administração para a elaboração da análise anual de recuperabilidade dos créditos tributários, incluindo a avaliação 
do desenho e da eficácia operacional dos controles internos implementados pela Companhia sobre esse processo 

anual e sobre a elaboração das projeções utilizadas pela administração; ii) a avaliação da razoabilidade dos dados 
utilizados na elaboração da análise anual de recuperabilidade dos créditos tributários, incluindo a exatidão matemática 
dos cálculos incluídos nessa análise; iii) o envolvimento de nossos especialistas em impostos indiretos na avaliação 
sobre a aplicação da legislação tributária e dos regimes tributários especiais nas projeções utilizadas na análise anual 
de recuperabilidade dos créditos tributários; e (iv) a revisão da adequação das respectivas divulgações incluídas nas 
demonstrações financeiras.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a análise anual de recuperabilidade dos 
créditos tributários, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e as 
premissas relacionados à recuperabilidade dos créditos tributários de ICMS adotados pela administração, assim como 
as respectivas divulgações nas notas explicativas, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto.
Contingências tributárias com probabilidade de perda avaliada como possível
Conforme divulgado na nota explicativa 20.4, a Companhia é parte envolvida em processos administrativos e judiciais 
oriundos de diversas contingências tributárias que totalizam R$ 2.408 milhões, para os quais nenhuma provisão foi 
registrada em 31 de dezembro de 2020, uma vez que a probabilidade de perda foi avaliada como possível com base 
nas informações disponíveis nessa data.
A administração da Companhia usa julgamento significativo para determinar se os argumentos técnicos utilizados 
pela Companhia são mais prováveis que não de obter êxito na discussão judicial de tais processos nos tribunais, 
considerando a complexidade do ambiente tributário no Brasil e a falta de jurisprudência sobre certos assuntos 
tributários. Nessa avaliação, a administração da Companhia conta com a assistência de assessores jurídicos externos.
A avaliação da administração em relação à probabilidade de perda de contingências tributárias foi significativa para a 
nossa auditoria pois é complexa e envolve julgamento significativo com base em interpretações da legislação tributária 
e regras legais.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendimento do processo implementado pela 
administração, incluindo a avaliação do desenho e da eficácia operacional dos controles internos implementados pela 
Companhia para a identificação, monitoramento e avaliação dos processos tributários, para determinar se os 
argumentos técnicos utilizados pela administração são mais prováveis do que não de obter êxito nos tribunais; ii) a 
obtenção de cartas de confirmação diretamente dos assessores jurídicos externos da Companhia e utilizamos nosso 
conhecimento e nossa experiência sobre a aplicação da legislação tributária pelas autoridades fiscais para avaliar os 
julgamentos efetuados pela administração da Companhia sobre os processos tributários; iii) o envolvimento de nossos 
especialistas da área tributária para avaliar os argumentos técnicos apresentados pela administração e avaliamos 
uma amostra de opiniões ou orientações legais de assessores externos obtidos pela Companhia; e (iv) a revisão da 
adequação das respectivas divulgações incluídas nas demonstrações financeiras.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre os julgamentos e avaliações de probabilidade 
de perda sobre os processos tributários avaliados como perda possível, que está consistente com a avaliação da 
administração, consideramos que os critérios e as premissas adotados para determinar a probabilidade de perda de 
tais processos, assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas, são aceitáveis, no contexto das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Reorganização societária
Conforme divulgado na nota explicativa 1.2, nas assembleias gerais e extraordinárias do controlador Grupo Pão de 
Açúcar (“GPA”) e da Companhia, realizadas em 31 de dezembro de 2020, os acionistas de ambas as companhias 
aprovaram a proposta de reorganização societária anteriormente aprovada em 14 de dezembro de 2020 pelos 
Conselhos de Administração de ambas empresas.
Em decorrência dessa reorganização societária, a administração da Companhia desconsolidou, em 31 de dezembro 
de 2020, os ativos e os passivos do Éxito e apresentou o resultado das operações do Éxito como operações 
descontinuadas na demonstração do resultado e no período anterior correspondente. Dada à complexidade oriunda 
dessa reorganização societária, os aspectos relativos aos registros contábeis, à adequada apresentação do resultado 
das operações do Éxito como operação descontinuada e à adequada divulgação em notas explicativas foram 
considerados significativos para nossa auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) a revisão do acordo de reorganização societária e 
todos os demais atos societários correlatos; (ii) a verificação dos registros contábeis e sua consistência com os 
documentos apresentados no protocolo de aprovação de assembleias gerais e extraordinárias; (iii) revisão dos 
memorandos técnicos contábeis preparados pela administração da Companhia; e (iv) a revisão da adequação das 
respectivas divulgações incluídas nas demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - EXERCÍCIO 2020
Sobre o Comitê de Auditoria Estatutário
O Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Sendas Distribuidora S.A. (Companhia) é um órgão de funcionamento 
permanente, instituído, em atendimento ao estabelecido no Estatuto Social da Companhia, em reunião do Conselho 
de Administração de 14 de janeiro de 2021, na qual foi aprovado seu Regimento Interno.
O CAE reporta-se ao Conselho de Administração, com autonomia e independência no exercício de suas funções, 
atuando como órgão auxiliar, consultivo e de assessoramento, sem poder decisório ou atribuições executivas. As 
funções e responsabilidades do CAE são desempenhadas em cumprimento às atribuições regulamentares aplicáveis, 
estatutárias e definidas no seu Regimento.
Compete ao CAE, basicamente, avaliar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras da Companhia, o 
cumprimento das exigências legais e regulamentares, a atuação, independência e qualidade dos trabalhos da auditoria 
responsável, supervisionar atividades de auditoria interna e controles internos e de gestão de riscos da Companhia, 
assim como as demais atividades previstas na Instrução CVM 308/99 e no seu Regimento. As avaliações e atuação 
do CAE baseiam-se nas suas próprias análises e nas informações recebidas da Companhia e dos seus auditores, a 
Ernst & Young Auditores Independentes (EY).

Considerando sua recém constituição, o CAE dirigiu sua atuação na revisão das demonstrações financeiras anuais 
relativas a 2020, discutindo com a administração e com a EY os temas mais relevantes, como principais assuntos de 
auditoria e sistemas de controles internos. Ressalte-se que até pouco tempo a Companhia integrava o grupo CBD/
GPA, e já adotada padrões contábeis e de controles internos conforme as melhores práticas.
Conclusão
O CAE, ressaltando o escopo de sua atuação, bem como as limitações decorrentes de sua recente constituição, e 
considerando que o relatório da EY não apresenta ressalvas, entende que o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão em condições de serem 
aprovadas pelo Conselho de Administração da Sendas Distribuidora S.A.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2021
Nelson Carvalho

Coordenador
José Flávio Ramos Heraldo Oliveira Philipe Alarcon
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a adequação do tratamento contábil dado à 
reorganização societária da Companhia, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que 
o registro das transações e as respectivas divulgações nas notas explicativas, são aceitáveis, no contexto das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação 
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a 
auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas 
demonstrações estão conciliadas 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 NBC TG 09 - 
Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, as demonstrações do valor adicionado individuais e 
consolidadas acima referidas foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, 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 individuais e 
consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas 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 individuais e consolidadas, 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 e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
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 detecta 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 da 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 individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtivemos 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.
• Obtivemos 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 e suas controladas.
• 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 Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas 
nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas 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 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 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.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2021

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
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