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OS VENTOS  
ESTÃO MUDANDO
A nossa bandeira não é verde-oliva. O 
Brasil não aguenta mais esse governo. 
Por Afonso Costa, página 2

VOCÊ É
‘CRINGE’?
No mundo jurídico, é completamente  
cringe usar juridiquês e linguagem 
rebuscada. Por Mônica Gusmão, pagina 4

BRASIL AINDA NÃO 
SABE LIDAR COM ‘LIXO’
De 2010 a 2019, geração de resíduos 
sólidos cresceu quase 20%.  
Por Dirceu D’Alkmin Telles, página 2

Petroleiro 
tem maior 
produtividade 
da indústria

Há anos a indústria brasileira 
definha, em um processo de de-
sindustrialização. Dados do Ibre/
FGV mostram que a indústria de 
transformação foi responsável 
por 11,3% do PIB no 1º trimes-
tre deste ano – meio ponto per-
centual a menos do que o mesmo 
período de 2019. Em meados da 
década de 1980, este número era 
próximo a 25%.

A indústria é responsável por 
pagar salários mais elevados, afir-
ma Eric Gil Dantas, economista 
do Ibeps e doutor em Ciência Po-
lítica, em artigo para a Federação 
Nacional dos Petroleiros.

“Segundo a Pnad Contínua do 
IBGE, o rendimento médio real 
habitualmente recebido em todos 
os trabalhos entre fevereiro e abril 
deste ano foi de R$ 2.532. Já o sa-
lário médio da indústria, segundo 
o PIA 2019 do IBGE, foi de 3,2 
salários mínimos (R$ 3.520 em va-
lores de 2021), 39% a mais do que 
a média geral brasileira. Além disto, 
a indústria é o polo mais dinâmico 
em investimentos e inovação. Isto 
é, quanto menos indústria em um 
país, pior para a economia.”

“Como consequência de uma 
política ultraliberal, continuamos 
com a destruição da indústria na-
cional. O número de empresas in-
dustriais reduziu em 8,5% de 2013 
a 2019. No mesmo período, a quan-
tidade de pessoas ocupadas na in-
dústria diminuiu 15,6%, isto é, 7,6 
milhões a menos de empregos.”

Dantas ressalta que mesmo in-
cluindo a indústria extrativista, 
a participação do PIB industrial 
caiu para  20,4%, “consideravel-
mente menor do que os 25,6% de 
1996 – mesmo com a força das 
commodities, inclusa nesta conta 
como indústria extrativista.”

A extração de petróleo e gás, 
que faz parte da indústria extra-
tiva, atingiu 15,2% de participa-
ção no valor de transformação 
da indústria, a maior fatia em dez 
anos. E o petroleiro é responsável 
pela maior produtividade de toda 
a indústria brasileira. “Produtivi-
dade aqui é a razão entre o valor 
da transformação industrial e a 
quantidade de pessoal ocupado na 
empresa, isto é, quanto cada tra-
balhador é responsável por gera-
ção de novo valor na economia”, 
explica o economista.

Cada petroleiro adicionou, em 
média, R$ 8,58 milhões em 2019, 
4.561% a mais do que a média 
da indústria em geral, e 4.945% a 
mais do que a média da indústria 
de transformação.

Exportação 
cresce, mas só 
com produtos 
mais simples

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 6,94 
bilhões até a quarta semana de 
julho, com crescimento de 23,5% 
em relação a julho de 2020, pe-
la média diária. As exportações 
cresceram 42,7% e somaram US$ 
20,47 bilhões, enquanto as impor-
tações subiram 55% e totalizaram 
US$ 13,53 bilhões.

Assim, a corrente de comércio 
(soma das exportações e importa-
ções) aumentou 47,3%, alcançando 
US$ 34,01 bilhões no período. Os 
dados foram divulgados pela Secre-
taria de Comércio Exterior (Secex) 
do Ministério da Economia.

No acumulado do ano, em com-
paração ao período de janeiro a 
julho de 2020, o superávit chegou 
a US$ 43,67 bilhões, com cresci-
mento de 52,3%, e a corrente de 
comércio subiu 33,4%, atingindo 
US$ 269,05 bilhões. As exporta-
ções em 2021 cresceram 35,8% e 
somaram US$ 156,36 bilhões. Já 
as importações subiram 30,3% e 
totalizaram US$ 112,69 bilhões.

Em julho, até a quarta semana, 
houve crescimento das exporta-
ções de 13,5% na agropecuária, 
que somou US$ 3,97 bilhões; de 
68,9% na indústria extrativa, que 
chegou a US$ 5,87 bilhões; e de 
43,9% na indústria de transforma-
ção, com US$ 10,56 bilhões.

Mesmo na indústria de transfor-
mação, os principais aumentos fo-
ram de produtos com pouca com-
plexidade, como farelos de soja, 
farinhas de carnes, óleos combustí-
veis de petróleo e produtos semia-
cabados, como lingotes e outras 
formas primárias de ferro ou aço.

Taxar dividendos elevou 
investimentos na França
Redução, nos EUA, só aumentou distribuição de lucros

Afinal, a taxação de divi-
dendos reduz o investi-
mento? A pergunta é tí-

tulo de artigo dos professores da 
Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade (FEA) 
da USP Pedro Forquesato, Luis 
Meloni e Fabiana Rocha, publica-
do no Jornal da USP.

Eles analisaram casos interna-
cionais, como a lei, de maio de 
2003, do então presidente George 
W. Bush, dos Estados Unidos, que 
reduziu a alíquota máxima de im-
postos sobre dividendos de 38,6% 
para 15%. Embora o investimen-
to agregado tenha de fato cresci-
do nos anos seguintes à reforma, 
a análise agregada pode ser pro-
blemática para identificar o efeito 
de uma política, ao não separar os 
efeitos da política propriamente 
dita de efeitos usuais dos ciclos 
econômicos.

Ao comparar o comportamen-
to de firmas mais afetadas com 
firmas menos afetadas pela mu-
dança de política, o economista 
Danny Yagan estimou um efei-
to exatamente nulo da redução 
de tributos sobre o investimento 
produtivo ou remuneração dos 
trabalhadores.

“De fato, esse resultado desani-
mador é consistente com pesqui-
sa anterior dos economistas Raj 
Chetty e Emmanuel Saez, que já 
haviam demonstrado que, como 
resposta à diminuição da taxação, 
o valor dos dividendos pagos pe-
las firmas saltara 20% nos anos 
posteriores à reforma (novamen-
te, comparando firmas afetadas 
e não afetadas pela reforma). Ou 

seja, a melhor evidência que pos-
suímos é de que a redução nos im-
postos sobre dividendos apenas 
aumenta a distribuição de lucros, 
sem ter efeitos sobre o crescimen-
to da firma”, relatam os professo-
res da USP.

O mesmo efeito nulo sobre 
os investimentos foi encontrado 
em uma redução, em 2006, de 10 
pontos percentuais na taxação de 
dividendos na Suécia.

Por outro lado, os efeitos de 
um aumento de 300% em 2013 
nos impostos sobre dividendos 
na França, surpreendentemente, 
“aumentaram os investimentos 
produtivos das firmas france-
sas. Neste último caso, isso teria 
ocorrido pois a redução nos in-
centivos para pagar dividendos 
geraria um excesso de caixa para 
as empresas, que respondem in-
vestindo mais”.

Em relação à proposta do mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, de reduzir o Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), 

os professores da USP ressaltam 
que a evidência disponível é mais 
ambígua. “Estimando efeitos de 
uma dedução de parte da produ-
ção industrial sobre a renda tri-
butável das empresas, Eric Ohrn 
estimou que uma redução de 1 
ponto porcentual na taxação cor-
porativa aumenta o investimento 
em 4,7% do capital instalado. Essa 
evidência mais recente se contra-
põe a uma literatura anterior que 
havia achado poucos efeitos reais 
de redução da taxação corporativa 
na reforma tributária de 1986 im-
plementada pelo presidente ame-
ricano Ronald Reagan.”

Porém, para Manoel Pires, co-
ordenador do Observatório de 
Política Fiscal do FGV Ibre, há 
evidências da falta de efetividade 
das medidas adotadas na década 
de 1980 nos EUA. Na matéria de 
capa da revista Conjuntura Econômi-
ca de julho, Pires assinala que, na 
última década, trabalhos de eco-
nomistas como Piketty, Saez e Zu-
cman vão em sentido contrário. .

Manoel Pires, da FGV

Construção sonha 
com maior alta
desde 2013

O setor da construção espera 
crescer 4% este não. Se confir-
mado, seria seu maior crescimen-
to desde 2013, de acordo com a 
Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC). A falta ou o 
alto custo de matéria-prima con-
tinua sendo o principal problema 
enfrentado pelos empresários da 
construção pelo quarto trimestre 
consecutivo, alcançando 55,5% 
dos pesquisados na Sondagem In-
dústria da Construção, realizada 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) com o apoio da 
CBIC.. Página 4

Renda do paulista
é 19% menor
que os gastos

O morador de São Paulo tinha 
uma renda média 19% inferior aos 
gastos ao final de 2020, revela pes-
quisa feita pela Kantar. Conside-
rando o Brasil todo, o estudo in-
dica que 67% dos lares brasileiros 
estão endividados, e esse número 
sobe para 69% se considerarmos 
somente as classes C e DE. O con-
sumo de alimentos e bebidas den-
tro do lar, higiene e limpeza caseira 
representou quase 60% dos gastos 
nas classes DE em 2020, enquanto 
lazer, habitação e bebidas dentro 
de casa ficaram concentradas nas 
classes AB. Página 3

Dólar sobe 4% em 
julho, mas está 
parado no ano

O dólar comercial acumula 
alta de 4,04% em julho. No ano, 
porém, o dólar registra queda 
de 0,29%. Nesta segunda-feira, 
a moeda norte-americana teve 
queda de 0,7%, cotada a R$ 
5,174, R$ 0,036 a menos que na 
sexta-feira.

A cotação iniciou o dia em alta, 
chegando a R$ 5,23 pouco antes 
das 10h, mas inverteu o movi-
mento após a abertura dos mer-
cados norte-americanos.

A Bolsa de Valores subiu quase 
1%, puxada pela alta dos preços 
dos minérios.
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Por Afonso Costa

É de conhecimento pú-
blico que o processo 
eleitoral de 2018 foi 

manobrado por forças conser-
vadoras: a polêmica facada, a 
ausência nos debates, as notí-
cias falsas, a prisão do candidato 
com maiores chances de vencer, 
após forte campanha da mídia 
empresarial e um processo ju-
rídico ilegal e inconsistente.

Passados cerca de três anos, o 
beneficiário de toda essa mano-
bra, o atual presidente, irrompe 
com uma cruzada em defesa do 
voto impresso para garantir a 
“lisura” do processo eleitoral.

Ora, que ele conhece manobras 
eleitorais é mais do que óbvio; ag-
ora, que pose de defensor da legit-
imidade e veracidade do processo 
eleitoral, é estapafúrdio, chegaria 
a ser hilário se não fosse a tenta-
tiva de uma nova manobra, desta 
feita inspirada no último processo 
eleitoral dos EUA, no qual o can-
didato derrotado tentou de tudo 
para desqualificar a própria der-
rota.

As pesqui-
sas de opin-
ião indicam 
a queda de 
apoio ao atual 
governo e seu 
mandatário, com o consequente 
crescimento daquele que era fa-
vorito em 2018. Nada mais natu-
ral, diante de uma administração 
voltada para beneficiar o capi-
tal e seus diversos tentáculos, o 
sistema financeiro, o agronegó-
cio, as multinacionais, o patro-
nato, enfim a burguesia. Obvia-
mente em detrimento do povo 
brasileiro, vide reforma da Pre-
vidência, cassação dos direitos 
trabalhistas, desemprego, fome, 
miséria.

Em uma situação normal, esse 
quadro já seria mais do que sufi-
ciente para abalar qualquer gov-
erno, mas em meio a pandemia, 
com mais de meio milhão de mor-
tos, 20 milhões de contaminados, 
envolvimento de integrantes do 
governo em denúncias de cor-
rupção justamente na compra de 
vacinas que poderiam ter evitado 
centenas de milhares de mortes e 
tanto sofrimento, está claro que 
não há mais condições do grupo 
empresarial-militar que se as-
somou do governo continuar à 
sua frente.

Os mais de 120 pedidos de im-
peachment respondem aos an-
seios do povo brasileiro, com to-
da justeza descrente de qualquer 
mudança positiva por parte de 

quem já se mostrou incapaz de 
atender suas necessidades.

Aquele que nunca entendeu 
de Economia, conforme ele 
mesmo admitiu por várias vezes, 
fala em defender o emprego ao 
se colocar contra o isolamento, 
a utilização de máscaras, a vaci-
nação em massa, quaisquer me-
didas necessárias para salvaguar-
dar vidas.

Este mesmo, que nunca pisou 
em uma faculdade de Medicina, 
de Farmácia, de Biologia ou de 
qualquer outra área científica, 
abertamente defendeu um remé-
dio que não serve para combater 
o vírus, e agora já tirou outro da 
manga do paletó. Ele não acredita 
em Ciência, não se preocupa com 
a vida do povo brasileiro.

Nesse contexto, os comandan-
tes das Forças Armadas, núcleo 
central da atual administração 
pública, se colocam integralmente 
ao lado do mandatário-mor, ame-
açando a democracia duramente 
conquistada. Passados 36 anos do 
fim da ditadura empresarial-mili-
tar, voltaram ao governo e compr-
ovaram o que é de conhecimento 

público: não 
sabem gover-
nar, o máximo 
que conseguem 
é beneficiar a 
burguesia e aos 

altos escalões militares.
A disputa central no atual mo-

mento político é, portanto, entre 
dois projetos: a manutenção das 
benesses à burguesia e àqueles 
que as promovem, de um lado; e 
o povo brasileiro e suas demandas 
por justiça social, de outro. Não 
há saída sem que qualquer um 
dos lados vença, apenas uma fal-
sificação da realidade, algo como 
esconder a poeira debaixo do ta-
pete, como feito desde o fim do 
Governo FHC.

Nessa queda de braço, existe 
um único elemento que pode 
determinar o vencedor, o maior 
interessado, o povo brasileiro. A 
volta às ruas, as manifestações 
massivas, a organização popular, 
as denúncias dos lesivos atos gov-
ernamentais são o caminho para 
pôr fim a tanto sofrimento.

Cabe destacar que no Peru ven-
ceu a eleição o candidato popu-
lar, no Chile está sendo elabora-
da uma nova Constituição com 
setores populares à frente, e na 
Bolívia vários golpistas estão sen-
do presos.

A nossa bandeira não é verde-
oliva. O Brasil não aguenta mais 
esse governo.

Afonso Costa é jornalista.
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A nossa bandeira não é 
verde-oliva. O Brasil não 

aguenta mais esse governo

Os ventos estão mudando Após uma década, Brasil  
ainda não sabe lidar com o ‘lixo’

Afeto e arte no Rio de Janeiro

Por Dirceu  
D’Alkmin Telles

Em um país que demora a 
enfrentar debates polêmi-
cos, de grande impacto pa-

ra a sociedade, dificilmente a bus-
ca por soluções para os resíduos 
sólidos, erroneamente chamados 
de lixo, ganha destaque e a devida 
atenção. A gravidade do problema 
já é reconhecida, sendo inclusive 
objeto central da Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos (PNRS), 
implementada em 2010, a fim de 
fortalecer a gestão integrada desse 
tipo de material e reduzir seus im-
pactos na saúde pública e no meio 
ambiente. Um avanço, porém, 
muito aquém do necessário.

Seus resultados ainda estão longe 
do mínimo ideal para qualquer na-
ção que tenha o bem-estar da popu-
lação como primordial para o seu 
desenvolvimento. Em aproximada-
mente uma década, o Brasil passou 
de 66,7 milhões de toneladas de re-
síduos sólidos gerados por ano, em 
2010, para 79,1 milhões em 2019, 
segundo a Associação Brasileira 
das Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (Abrelpe). O 
crescimento, desde a implantação 
da PNRS, foi de mais de 12 milhões.

Além disso, o país é, hoje, o 
quarto maior produtor mundial de 
plástico, sendo responsável, anual-
mente, por cerca de 12 milhões de 
toneladas. Desse total, 40%, ou seja 
4,8 milhões de toneladas anuais, são 
descarregados nos “lixões”, insta-
lados principalmente em grandes 
centros urbanos. Esses ambientes 
causam sérios problemas à saúde 
pública e às esferas social e urbana, 

pois o lixo acumulado a céu aberto 
atrai transmissores de doenças e 
contamina o subsolo e aquíferos 
subterrâneos.

Ao mesmo tempo, catadores 
que trabalham em condições de-
gradantes e insalubres retiram dos 
lixões seu sustento, com a venda 
de materiais recicláveis encontra-
dos. Pior ainda, famílias inteiras 
moram no interior dos lixões.

A discussão sobre resíduos é 
peculiar, uma vez que o tema cos-
tuma gerar um consenso de que 
as pessoas têm tanta responsabili-
dade no problema quanto o poder 
público e o privado. Mas se a con-
scientização plena da sociedade já 
é difícil por si só, a atuação dos 
governos brasileiros em eventos 
importantes reforçou a ideia de 
que o lixo é “só lixo”.

Em 2018, o Brasil foi um dos 
três países que não aderiram a um 
acordo pelo combate à poluição 
plástica proposto pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
durante a 14ª Conferência das Par-
tes. Na ocasião, representantes de 
187 países integrantes da Conven-
ção sobre Diversidade Biológica 
(CDB) assinaram o acordo. Além 
do governo brasileiro, a proposta 
não foi aceita pelos Estados Uni-
dos e a Argentina.

A pergunta que fica é: quantas 
ações voltadas à reciclagem e des-
tinação adequadas de lixos plásti-
cos deixaram de ser executadas 
em virtude desse descaso?

E não se trata de produzir me-
nos plástico só para preservar 
a vida marinha – o que já seria 
louvável do ponto de vista ético 
– como alguns negacionistas da 

poluição tentam reduzir a causa. 
É justamente quando colocamos 
a questão humana no centro do 
debate que enxergamos a gestão 
responsável dos resíduos sólidos 
como necessária e benéfica.

Um dos poucos legados posi-
tivos da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos, até o momento, é 
o reconhecimento dos catadores 
de material reciclável como funda-
mentais para a saúde e o bem-estar 
de uma cidade e do meio ambiente. 
Segundo o estudo “Os desafios da 
reciclagem e da logística reversa de 
embalagens”, feito pela Fundação 
Getúlio Vargas, em 2018, a lei deu 
força às cooperativas e associações 
de catadores, resultando em mais 
investimentos, capacitação e estru-
turação dos espaços destinados a 
esses trabalhadores.

Não é difícil para um leigo 
compreender que, apenas com 
esse exemplo, um mínimo de 
melhoria pode incentivar os trab-
alhos voltados à reciclagem, con-
tribuindo para geração de renda 
a muitas famílias e para o cresci-
mento econômico do país. E que 
estimular isso de forma digna, re-
speitando as condições de salubri-
dade, gera retorno na saúde, com 
menos propagação de doenças e 
consequentemente menos gastos. 
O que impede, portanto, o públi-
co de tratar o assunto com mais 
atenção? Seria o fato de o lixo não 
dar voto?

Dirceu D’Alkmin Telles é coordenador de 
projetos e de cursos da Fundação FAT e autor 
do livro Resíduos Sólidos: Gestão Responsável 

e Sustentável.

Por Bayard  
Do Coutto Boiteux

ue tal ser abraçado vir-
tualmente por várias 
pessoas, inclusive ami-

gos que já não vejo há muito 
tempo, no Centro Cultural dos 
Correios? Foi o que aconteceu no 
último sábado, quando tive final-
mente a oportunidade de visitar 
a exposição Territórios Afetivos, do 
artista plástico e designer Cocco 
Barçante, que dirige o museu do 
artesanato, em Petrópolis. 

Senti presente solidariedade, 
amor pelo próximo e arte criativa 
num momento tão difícil, em que 
a pandemia não nos permite viv-
er a imensidão de nossos afetos, 
como gostaríamos. Fora a forma 
como ele conseguiu trabalhar o 
exílio e os fluxos migratórios. 
Difícil de descrever, mais fácil 
sentir visitando e refletindo sobre 
nosso futuro. 

Antes, estive na Praça XV, 
na Feira das Antiguidades, para 

saudar Isabelita dos Patins, que 
aniversariava e que retomava seu 
trabalho de venda de produtos 
com sua marca, após uma queda 
num buraco, em Vila Isabel, Zo-
na Norte da Cidade Maravilhosa, 
mas que não pode se descuidar de 
um carinho especial com nossas 
calçadas, embora Eduardo Paes 
venha demonstrando o que é ser 
gestor eficaz, com sua equipe.

Refiro-me ao prefeito, pois 
também parei na tocha olímpica 
acesa com a contribuição dele e 
que nos faz lembrar que Jogos 
Olímpicos podem revolucionar 
cidades. Aqui, um apelo especial 
para uma revigoração do Parque 
Olímpico, que pode se tornar um 
atrativo turístico, com a guarda 
municipal realmente presente, um 
posto de informações turísticas, 
sinalização em vários idiomas, 
uma lanchonete, uma loja de su-
venires e uma campanha de ob-
rigatoriedade dos protocolos de 
segurança, para os frequentado-
res. Seria uma demonstração de 

afeto pelo Rio Olímpico.
Preciso sentar um pouco e com-

er algo. Escolho o Bar do Gengi-
bre. Sinto um cheiro de linguiças 
assadas, que entra pelas minhas 
narinas, cobertas pela máscara da 
solidariedade. Sento-me e sou ac-
olhido com alegria e amor pelos 
colaboradores, com vontade de 
fazer daquele momento algo es-
pecial. Que delícia, junto com os 
pastéis de carne e meu gin tônica, 
observar mesas bem espaçadas e 
protocolos de segurança em vigor. 
Infelizmente, não é o caso de to-
dos os restaurantes cariocas. 

Para acabar o dia tão abençoa-
do e com tantos acontecimentos 
capazes de gerar “territórios afe-
tivos” em nossas vidas, que dizer? 
Nada, senão obrigado a todos que 
contribuíram para uma análise 
sensorial da vida pandêmica.

Bayard Do Coutto Boiteux é funcionário 
público, professor e vice-presidente-executivo da 

Associação dos Embaixadores do Rio. 

Q
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Bolsonaro comanda pior 
resposta à pandemia da AL

O Brasil é o pior país latino-americano no manejo da 
crise causada pela pandemia, na visão de 380 for-

madores de opinião e jornalistas de 14 países da região 
ouvidos na “Pesquisa para Líderes de Opinião da América 
Latina”, realizada pela Ipsos entre final de junho e mea-
dos de julho. Foi quase unanimidade: 95% desaprovam, 
apenas 4% aprovam (1% nas respondeu). Segundo pior, 
a Venezuela vem com 75% de desaprovação e 9% de 
aprovação. O país que melhor reagiu à Covid-19 foi o 
Chile, com 76% de aprovação e 22% de reprovação, prati-
camente empatado com o Uruguai, aprovado por 73%.

Na aprovação dos chefes de Estado, Bolsonaro inverte 
com Maduro: é o segundo pior, com 85% de desaprova-
ção e 14% de aprovação (o presidente venezuelano tem 
90% e 6%, respectivamente). Neste quesito, o primeiro 
colocado é Luis Alberto Lacalle Pou, do Uruguai, aprova-
do por 68% dos formadores de opinião.

Zerando o estoque

Dos 149.912 pedidos pendentes pendentes de exame 
(“backlogs”) no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) em agosto de 2019, mais de 65% já foram eliminados, 
faltando cerca de 50 mil para serem resolvidos. Nas divisões 
de metalurgia e cosméticos, a meta já foi 100% atingida.

A diretora de Patentes do INPI, Liane Lage, participará 
do painel “Atualizações sobre o Plano de Eliminação ao 
Backlog de Patentes” durante o 41º Congresso Interna-
cional da Propriedade Intelectual da ABPI (Associação 
Brasileira da Propriedade Intelectual), que ocorrerá online 
entre 23 a 26 de agosto.

Expurgo bilionário

Se o governo não tivesse “garfado” R$ 561 bilhões do 
FGTS desde 1999, devido à correção pela TR, inferior à 
inflação, os trabalhadores receberiam um crédito suple-
mentar de R$ 8,56 bilhões em julho de 2021. O cálculo é 
do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador.

O Supremo Tribunal Federal (STF) sentou em cima da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5090/2014), 
que pede a troca da TR pelo INPC.

Brasil no rolo

O ex-presidente boliviano Evo Morales disse, em 
entrevista ao jornal argentino Página12, que “a qualquer 
momento explodirá a forma como o Brasil contribuiu 
[com o golpe na Bolívia]”. As suspeitas envolvem também 
os governos do Chile e Equador.

Rápidas

Os planos de saúde individuais serão o centro do I Ciclo 
de Debates sobre Desafios Regulatórios da Saúde Suple-
mentar da FGV, nestas terça e quarta-feira, às 18h. O presi-
dente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
Rogério Scarabel, será um dos debatedores *** A 3ª edição 
da Masterclass de Atualização Terapêutica 2021 – evento 
científico para atualização em psicofarmacologia – será re-
alizada de quinta a domingo, das 8h às 20h, em São Paulo. 
Inscrições: masterclass2021.com.br *** O Lecadô inau-
gurou, em Petrópolis, sua primeira loja na Região Serrana 
do Rio *** A Revista Justiça & Cidadania realizará em 17 de 
agosto mais uma edição do projeto Conversa com o Judi-
ciário, com o seminário “Judiciário e Mercado Imobiliário: 
um diálogo necessário sobre vícios construtivos”, com a 
participação de ministros do STJ Luis Felipe Salomão e 
Paulo de Tarso Sanseverino e do juiz federal (TRF4) An-
tônio Cesar Bochenek. Inscrições: bit.ly/3zd9won

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO
ao Espólio de EMÍLIO GRANDMASSON SALGADO, na pessoa
de sua Inventariante MARIA HELENA PALHARES SALGADO, e
esta por si, na qualidade de meeira, e à PROMEGA COMÉRCIO
E PARTICIPAÇÕES S.A, na pessoa de seu representante legal
EDUARDO ROSCOE BICALHO, e este por si, com o prazo de 05
(cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo
nº 0043619-36.2004.8.19.0001) proposta por GILDA MARIA
PEIXOTO PALHARES contra Espólio de EMÍLIO GRANDMASSON
SALGADO, EDUARDO ROSCOE BICALHO e PROMEGA
COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A, na forma abaixo: A DRA.
MABEL CHRISTINA CASTRIOTO MEIRA DE VASCONCELLOS,
Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos
interessados, que nos dias 05.08.2021 e 11.08.2021, às 14:00
horas, no Auditório de Leilões do Sindicato dos Leiloeiros do
Estado do Rio de Janeiro, situado na Avenida Erasmo Braga, nº
227, Sala 1008, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, e simultaneamente
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br.,
pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, serão
apregoados e vendidos os bens móveis encontrados na Rua
Poeta Khalil Gibran, nº 343, Itanhangá/RJ, avaliados pela
totalidade em R$ 149.300,04 (cento e quarenta e nove mil,
trezentos reais e quatro centavos); e o imóvel situado na Rua
Poeta Khalil Gibran, nº 343, Itanhangá/RJ, avaliado em R$
5.307.056,21 (cinco milhões, trezentos e sete mil, cinquenta e
seis reais e vinte e um centavos).- O edital na íntegra está afixado
no Átrio do Fórum, nos autos  acima, no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 
2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da empresa na Av. Afrânio 
de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15 horas do dia 
15 de julho de 2021. 2. Convocação e Presença: Presentes os diretores 
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, 
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro Monteiro 
de Carvalho Collor de Mello, representando a totalidade dos membros em 
exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto 
Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre 
capital próprio, na forma do Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social 
da Companhia. 5. Deliberações: Após exame e discussão da matéria, os 
membros presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 26, Parágrafo 
Único, do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia 
Geral, deliberaram o pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante 
total de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), à razão de R$ 0,571371620 
por ação, com retenção do imposto de renda na fonte, na forma da legislação 
vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos ou 
imunes, e o pagamento de dividendos no montante total de R$ 8.000.000,00 
(oito milhões de reais), à razão de R$ 0,652996138 por ação, aos acionistas 
detentores de ações de emissão da Companhia em 20 de julho de 2021, os 
quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As ações nego-
ciadas a partir de 21 de julho de 2021 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão 
considerados “ex-direito” aos juros sobre o capital próprio e aos dividendos. 
O pagamento será realizado a partir de 02 de agosto de 2021, observados 
os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente divulgado na 
imprensa. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos 
os diretores presentes. Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021. Sergio Alberto 
Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. 
Arquivado na JUCERJA em 23/07/2021 sob o nº 00004174568.

SP: renda média mensal 
19% menor do que gastos 
Relação é a mais negativa do país 

São Paulo foi o estado 
que apresentou a rela-
ção renda/gastos dos 

domicílios mais negativa do 
Brasil. Intitulado Domestic 
View, o estudo da Kantar 
entrevistou virtualmente 
5.779 lares no final de 2020. 
A amostra representa 57 
milhões de lares brasileiros. 
Foram avaliadas sete áreas 
no que se refere a despesas 
que impactaram o bolso du-
rante a pandemia em 2020, 
incluindo alimentação, mo-
radia, serviços públicos, hi-
giene pessoal e limpeza.

Tanto na Grande São 
Paulo quanto no interior, a 
renda média mensal ficou 
19% menor do que os gas-
tos. Na primeira região, em 
que 53% receberam auxílio 
governamental e 48% não, 
a relação foi R$ 1.444 con-
tra R$ 1.775. E na segunda, 
em que 47% receberam e 
53% não, foi R$ 1.464 con-
tra R$ 1.807.

Os lares com auxílio 
emergencial gastaram mais 
com alimentos básicos, en-
quanto os sem priorizaram 
indulgência e frutas, legu-
mes e verduras. Na Grande 
São Paulo, nos lares que re-
ceberam o auxílio, o consu-
mo de carnes, aves, ovos e 
peixes representou 30%, se-
guido por frutas, legumes e 

verduras, com 15%, salgadi-
nhos e doces (8%) e pratos 
congelados prontos (5%). 
Já no interior esses percen-
tuais foram 31%, 15%, 9% 
e 5%, respectivamente.

Considerando o Brasil 
todo, o estudo indica que 
67% dos lares brasileiros 
estão endividados, e esse 
número sobe para 69% se 
considerarmos somente as 
classes C e DE. O consumo 
de alimentos e bebidas den-
tro do lar, higiene e limpeza 
caseira representou quase 
60% dos gastos nas clas-
ses DE em 2020, enquanto 
despesas em lazer, habita-
ção e bebidas dentro de ca-
sa ficaram concentradas nas 
classes AB.

As classes DE foram 
mais impactadas com gas-
tos com habitação, passan-
do de 18% em 2019 para 
22% em 2020, e no setor de 
alimentação aumentaram o 
consumo de frutas, legumes 
e verduras, igualando esses 
gastos aos das classes AB.

Ainda no setor de habi-
tação, o estudo aponta um 
importante movimento da 
classe DE migrando do alu-
guel para o financiamento, 
passando de 5% dos gastos 
em 2019 para 12% em 2020, 
reflexo de juros baixos e ta-
xas atrativas para aquisição 

de moradia própria ou para 
investimento, que levaram a 
um aumento do mercado de 
financiamento imobiliário 
em 2020. Enquanto isso, as 
classes AB diminuíram gas-
tos com trabalhadores do-
mésticos (-3 p.p. em relação 
a 2019) e com manutenção/
reforma (-8 p.p.).

O aluguel de imóveis re-
presentou ¼ dos gastos de 
quase 17% das famílias no 
ano passado, principalmen-
te das classes CDE. Os la-
res das classes AB e DE que 
pagam aluguel diminuíram 
gastos com alimentação e 
priorizaram outras cestas 
de consumo, como bebida 
alcoólica e artigos de limpe-
za nas classes AB, e higiene 
pessoal e FLV (frutas, legu-
mes e verduras) nas classes 
DE. A classe C foi a única 
que manteve os gastos com 
alimentação, mesmo pagan-
do aluguel, com destaque 
para doces, salgadinhos e 
pratos prontos congelados.

Entre os gastos com 
serviços públicos, energia 
elétrica foi o que mais pe-
sou no bolso do brasileiro 
durante 2020. As classes 
mais baixas foram as mais 
afetadas, chegando a uma 
variação de 30% em relação 
a 2019.

Já levantamento da Boa 

Vista indica que mais da 
metade dos consumidores 
precisam de crédito no atu-
al cenário econômico. Dos 
consumidores que alegam a 
necessidade de crédito, qua-
se metade deles opta por 
soluções mais tradicionais 
para equilibrar as finanças: 
49% pretendem solicitar 
empréstimos em bancos e 
financeiras. Como alterna-
tiva, 29% dos entrevistados 
dizem que irão escolher o 
cartão de crédito, seja de 
bancos, seja de lojas. A pes-
quisa teve como objetivo 
identificar novos hábitos e 
perspectivas de compra dos 
consumidores brasileiros 
diante do momento atual 
da economia.

Com o avanço da crise, 
em 2021, 82% dos consu-
midores disseram ter revisa-
do seu orçamento domésti-
co. A pesquisa foi feita por 
meio de entrevistas online, 
realizadas entre 13 a 31 de 
maio, com consumidores 
que buscaram informações 
e orientações no site Con-
sumidor Positivo da Boa 
Vista; contou com a partici-
pação de aproximadamente 
300 respondentes, conside-
rando homens e mulheres 
representantes das diferen-
tes classes sociais e regiões 
do país.

‘Caixa dois’ nas eleições volta à tona

O retorno do “caixa 
dois” para finan-
ciamento eleitoral 

voltou à tona com a anun-
ciada decisão do presidente 
Jair Bolsonaro de vetar a 
criação do novo fundo elei-
toral aprovado pelo Con-
gresso no âmbito da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) neste mês. Calcula-
do pelos técnicos do Legis-
lativo em R$ 5,7 bilhões, o 
chamado Fundão tem entre 
suas causas a proibição das 
doações de campanha por 
parte de empresas, determi-
nada em 2015 pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Na primeira eleição presi-
dencial direta após o regime 

militar, em 1989, as empresas 
não podiam fazer doações. 
No entanto, foram sobre elas 
que se concentraram as sus-
peitas dese tipo de ajuda por 
estarem facilitando práticas 
como o caixa dois, que leva-
ram o Congresso a decidir, 
em 1993, autorizar que pes-
soas jurídicas financiassem 
partidos e candidatos.

Quando, em 2015, proi-
biu as doações privadas, por 
8 votos a 3, o STF concor-
dou com a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) 
de que o sistema vinha 
prejudicando a democracia 
por abrir brecha para que 
os políticos eleitos ficassem 
presos aos interesses dos 

empresários que os finan-
ciaram.

Depois da criação do fun-
do eleitoral, em 2017, o valor 
só fez subir: foi de R$ 1,7 
bilhão nas eleições presiden-
ciais de 2018, subiu para R$ 
2 bilhões em 2020 e pode 
praticamente triplicar no ano 
que vem se foram aprovados 
os R$ 5,7 bilhões.

Segundo levantamento 
do UOL, na primeira elei-
ção com fundo eleitoral, 
em 2018, a verba de R$ 1,7 
bilhão foi dividida entre 35 
partidos conforme a re-
presentatividade das siglas 
na Câmara e no Senado. 
Com aquela configuração, 
o MDB ficou com a maior 

fatia: R$ 230,9 milhões, ou 
13,4% do total. Em seguida 
vieram o PT, com R$ 212,2 
milhões, e o PSB, com R$ 
185,8 milhões. Já o PSL, 
que abrigou a candidatura 
de Bolsonaro, levou apenas 
R$ 9,2 milhões naquele ano.

Quase inexistente en-
quanto força no Congresso 
até ali, o partido recebeu 
menos do que 23 legendas. 
Naquela campanha, Bol-
sonaro declarou ao TSE 
ter gasto apenas R$ 2,45 
milhões. A quantia é, por 
exemplo, menor que um 
centésimo do que a ex-
presidente Dilma Rousseff  
declarou ter gasto para se 
reeleger em 2014.
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Você é ‘cringe’?

Já que ainda estamos em clima de Copa América, Eu-
rocopa e Olimpíadas, começo o texto de hoje com um 

“carrinho por trás”, que é uma espécie de “golpe sujo” 
no futebol: se você ainda não sabe o que é cringe, sinto 
dizer: você é cringe. Para lhe dizer na lata o que é cringe, 
vou usar dois termos que você conhece bem, por isso eu 
afirmo que você é cringe: você é brega e cafona.

Entendeu agora o que eu quero dizer? Mas, pelo amor 
de Deus, não diga esses termos em público, porque aí 
mesmo é que o pessoal vai descobrir a sua idade e o 
quanto você é cringe.

Digamos que você, assim como eu, tenha mais de 50 
anos. Na linguagem do pessoalzinho sub-20 na internet, 
você é quase jurássico. Já usou gravador de fita cassete, 
disquete, Orkut, processador Carta Certa, videogame 
Atari, impressora matricial. Nem há uma classificação 
certa para gente como nós. Hoje em dia, esses guetos se 
dividem em “geração Z” e “geração Y”. Os da “geração 
Y”, também conhecidos como “millennials”, nasceram 
nas décadas de 80 até 1994. Os da “geração Z” nasce-
ram entre 1995 e 2000. Você e eu somos dos tempos da 
Pangeia...

Mas, afinal, o que é cringe? O termo cringe significa 
mais ou menos “vergonha alheia’. É aquele estado de 
coisas em que gente como nós passa vergonha na in-
ternet porque foi engolido pelo avanço tecnológico que 
não conseguiu acompanhar. Perdemos o bonde. Nem se 
atreva a dizer que a gente agora “paga mico”, que isso é 
muito cringe. Muitos outros termos já ficaram para trás, 
como trolada, flopar, poser, falseane, stalker, chocou zero 
pessoas, mandar um locão e fada sensata, e você nem se 
deu conta. Por isso você se tornou cringe.

Se você parar para pensar, tem um monte de coisas 
cringe no que você fala, pensa, escreve, na forma como 
você se veste e no jeito que você é. Pagar um boleto com 
código de barras na boca do caixa é cringe. Hoje em dia, 
paga-se com pix, QR code, por aí. Se você gosta de Harry 
Potter, novela, BBB, Fórmula 1 ou programas de au-
ditório você é perdidamente cringe. Já era. Passou. É um 
“tiozão”, expressão que, por sinal, também é cringe. Ver o 
Jornal Nacional ou outro jornal qualquer na tevê é cringe.

Por que alguém tem de decifrar o mundo para você se 
você sabe fazer isso muito melhor sozinho? E, depois, 
quem garante que a versão do cara da tevê é a mais fiel 
aos fatos? Pode haver algo mais cringe do que um sujeito 
de paletó e gravata (não há nada mais cringe que paletó e 
gravata num programa às três da tarde) tentando coloni-
zar o outro? Novelas são declaradamente cringe, especial-
mente aquelas que tentam parecer politicamente corretas 
botando uma família num mesmo núcleo da trama em 
que a namorada do pai é até mais nova que a filha do 
pai, tem um que é contra cotas em universidades, outro 
que acha normal enricar sem trabalhar, um politicamente 
correto que acha que o síndico devia proibir cachorro no 
condomínio, essas coisas.

Nos e-mails e zaps que você escreve diariamente, agora 
é cringe escrever a palavra por inteiro, usar acentos gráfi-
cos e escrever “kkk” pra dizer que achou graça no print 
do coleguinha ou botar emojis nos e-mails e prints. Currí-
culo agora se chama “portfólio”. Até usar Facebook virou 
cringe. Piercing no umbigo, na orelha e na sobrancelha, 
cabelo roxo, alargador de orelha, fitinha de Senhor do 
Bom Fim no pulso junto ao rolex dourado, camiseta com 
folha de maconha fazendo apologia ao uso ou camisa do 
Rock in Rio escrito “eu fui”, funk da Annita, do/a Pab-
blo. Deus do céu! Tudo isso é cringe.

No mundo jurídico, é completamente cringe usar 
juridiquês, escrever errado, usar linguagem rebuscada só 
para mostrar erudição, exigir ser chamado de doutor, usar 
gravata de crochê, anel de grau, camisa social verde ou 
bordô, camisa xadrez com gravata de listras, começar uma 
petição com “Exm° Sr. Dr. Juiz Fulano de Tal”, encher o 
texto de latinório barato que nem você sabe o que sig-
nifica, abusar de citações estrangeiras (na língua original, 
para piorar), gráficos, peças com mais de cinco laudas, 
rapapé, ofensas, piadinhas e recortes de jornal, apelar para 
termos como  “sodalício”, “nosocômio”, “data vênia”, 
“peça propedêutica”, “parquet”, “obreiro”, “meritíssimo”, 
“egrégio”, “prima facie”, “ita speratur Justitia” ou “todas 
as provas admitidas em direito” (como se fosse possível 
usar uma prova que não é admitida em direito, como 
ameaça de morte, confissão obtida com choque elétrico, 
tortura, coação psicológica, pentotal, etc.).

Em audiências ou sustentações orais, é cringe ser 
descortês, atropelar a fala do colega, pavonear, industriar 
testemunhas, mostrar sabedoria que não tem, desconhec-
er o processo, elevar o tom de voz ou ser grosseiro com o 
colega, com o juiz ou com os funcionários da vara ou da 
repartição pública.

Ok, Ok, vocês vão dizer que pensando assim eu me 
comporto exatamente como uma pessoa cringe. Cringe 
são vocês. Eu sou é fina.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
1. Hora, Data e Local: Às 17h do dia 13/04/2021, na sede social da Cia, na 
Av. Dr. José Alves de Azevedo nº 233, Parque Rosário, Campos dos Goyta-
cazes/RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de convocação publicados 
no DORJ, nos dias 24, 25 e 26/03/2021 nas páginas 47, 124, 68, respectiva-
mente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 24, 25 e 26/03/2021 nas pági-
nas 05, 03, 03, respectivamente. 3. Mesa: Presidente: Juscelio Azevedo de 
Souza; Secretário: Marcio Salles Gomes. 4. Ordem do Dia e Deliberações: 
Observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes delibera-
ções pelos acionistas presentes representando 94,98% do capital social: 4.1. 
Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores, 
as demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, documentos es-
tes publicados em 24/03/2021, no DORJ e no jornal Diário do Acionista às 
páginas 09/10/11, documentos estes disponíveis em mesa e que eram do 
conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, § 3º, 
da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar o lucro líquido apurado no exercício findo 
em 31/12/2020, no montante de R$ 40.857.617,48, que serão destinados da 
seguinte forma: (i) R$ 2.042.880,87 para a constituição de reserva legal; (ii) 
R$ 1.455.552,62 para a reserva de investimentos; (iii) R$ 27.655.499,85 para 
a reserva de retenção de lucros da Cia, com vistas a garantir recursos para fi-
nanciamentos de expansão de negócios e atendimento das suas obrigações 
contratuais; (iv) R$ 9.703.684,14 para a distribuição de dividendos aos acio-
nistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social, na 
medida das disponibilidades de caixa da Cia. 4.3. Aprovar, depois de exami-
nado e discutido, o orçamento econômico e financeiro, investimentos de ca-
pital e orçamento de despesas do exercício de 2021. 4.4. Aprovar e ratificar a 
transferência, no valor de R$ 9.700.000,00, da conta de “reserva de retenção 
de lucros” para a conta de “dividendos a distribuir”, ocorrida em 29/12/2020. 
4.5. Reeleger os Diretores Marcio Salles Gomes, brasileiro, casado, enge-
nheiro, portador da CI nº 09422791-5, IFP/RJ e CPF nº 023.948.017-19 e 
Juscelio Azevedo de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI 
nº 201182283-1, CREA/RJ e CPF nº 290.267.506-25, ambos com endereço 
comercial na Av. Dr. José Alves de Azevedo nº 233, Parque Rosário, Campos 
dos Goytacazes/RJ, com mandato de 02 anos ou até a data da AGO que 
for realizada no ano de 2023, os quais declararam que não estão incursos 
em crime ou outra hipótese prevista em lei que os impeça de exercer a 
atividade mercantil, desde logo tomando posse de seus respectivos car-
gos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio. 4.6. 
Fixar a remuneração anual global dos Diretores em até R$ 30.000,00. 4.7. 
Aprovar e ratificar, em razão do art. 10, § 1º, “g”, do Estatuto Social da Cia, a 
celebração do Contrato de Prestação de Serviços nº 649456/2021 celebrado 
em 18/01/2021 com a Ernst Young Auditores Independentes S/S. (CNPJ nº 
61.366.936/0002-06), com prazo superior a 12 meses. 5. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, 
sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das S/A, a qual foi 
lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Juscelio Azevedo de Souza, Pre-
sidente. Marcio Salles Gomes, Secretário. Mario Vieira Lopes e José Carlos 
de Almeida Martins, Representantes do Auditor Independente. Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo 
das Chagas Righetto), Acionista presente.  Confere com o original lavrado 
em livro próprio. Campos dos Goytacazes, 13/04/2021. Juscelio Azevedo de 
Souza - Presidente; Marcio Salles Gomes - Secretário. Jucerja nº 4091584 
e data de 24/06/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S.A.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam 
convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se 
reunirem no dia  03 de agosto de 2021, às 10:00 horas, na Av. Almirante 
Barroso, 91 - Sala 1008, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação 
do resultado do referido exercício; e (iii) deliberar sobre a composição e 
remuneração da administração da Companhia. Informações Gerais: 
Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que comprovarem 
a sua condição de acionistas, mediante prova de titularidade das ações. 
Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação 
na Assembléia a que se refere este Edital deverão ser depositados na sede 
da Companhia, no endereço acima indicado, com antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito) horas da realização da referida Assembléia Geral. Rio 
de Janeiro, 23 de julho de 2021. PEDRO LANNA RIBEIRO – DIRETOR; 
NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA - DIRETORA.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 17h do 
dia 29/12/2020, na sede social, na Av. Dr. José Alves de Azevedo nº 233, Par-
que Rosário, Campos dos Goytacazes/RJ. 2. Convocação e Publicação: 
Editais de convocação publicados no DOERJ, nos dias 18, 21 e 22/12/2021 
nas páginas 05, 04 e 10 respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos 
dias 18, 21 e 22/12/2021 nas páginas 06, 05 e 04 respectivamente. 3. Mesa: 
Presidente: Juscelio Azevedo de Souza; Secretário: Marcio Salles Gomes. 4. 
Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram 
tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes representan-
do 94,98% do capital social votante: 4.1. Aprovar o aumento do capital social 
da Cia em R$ 11.000.000,00, mediante capitalização de parte da reserva de 
retenção de lucros, no valor total de R$ 11.000.000,00, conforme balanço 
patrimonial da Cia levantado em 30/11/2020, passando o capital social de 
R$ 105.500.000,00 para R$ 116.500.000,00, sem emissão de novas ações; 
4.2. Em razão do aumento de capital social acima aprovado, o caput do art 
5º, do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Art 5º - O 
Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 116.500.000,00, 
dividido em 8.000 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 2.670 
ações ordinárias e 5.330 ações preferenciais.” 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a for-
ma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da Lei das S/A, a qual foi lida, apro-
vada e assinada. 6. Presenças de Acionistas: Juscelio Azevedo de Souza, 
Presidente. Marcio Salles Gomes, Secretário. Saneamento Ambiental Águas 
do Brasil S/A, Acionista presente. Confere com o original lavrado em livro 
próprio. Campos dos Goytacazes, 29/12/2020. Juscelio Azevedo de Souza 
- Presidente; Marcio Salles Gomes - Secretário. Jucerja nº 4055330 e data 
de 27/04/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367

Os diretores da Apolo Higiene e Beleza Administração e Participações S/A, 
no uso de suas atribuições estatutárias, informam aos senhores acionistas 
que tornam sem efeito os Editais de Convocação para Assembleia Geral 
Ordinária nos dias 22/07/2021 e 29/07/2021, publicados nas edições dos 
dias 16, 19, 20, 21 e 22/07/2021. PEDRO LANNA RIBEIRO – DIRETOR; 
NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA - DIRETORA.

Construção terminou maio com 2,430 mi 
de trabalhadores com carteira assinada
A Utilização da Capa-

cidade Operacional 
(UCO) das empre-

sas de construção cresceu 
um ponto percentual em 
junho, em relação a maio, 
e atingiu o seu maior pata-
mar (64%) desde novembro 
de 2014 (66%). O resultado 
também é superior à mé-
dia histórica do indicador 
(62%). As informações fa-
zem parte do estudo De-
sempenho Econômico da 
Indústria da Construção do 
2º trimestre de 2021, reali-
zado pela CBIC e apresen-
tado nesta segunda-feira.

A construção finalizou o 
mês de maio com 2,430 mi-
lhões de trabalhadores com 
carteira assinada, de acordo 
com dados do Ministério 
da Economia. Em maio de 
2020, esse número corres-
pondia a 2,113 milhões. As-
sim, o incremento no estoque 
de trabalhadores no setor em 
um ano foi de 15,01%.

Nos primeiros cinco me-
ses de 2021, a construção ge-
rou 156.693 novos postos de 
trabalho com carteira assina-
da. Usando como referência 
os resultados do Caged e do 
Novo Caged, observa-se que 
este foi o melhor resultado, 
para o período, desde 2012. 

A expectativa é que o setor 
gere 350 mil novos empregos 
em 2021.

De acordo a CBIC, sem 
os entraves que impedem 
um crescimento mais acen-
tuado a construção poderia 
gerar 600 mil novos postos 
de trabalho este ano.

Em junho, o nível de ati-
vidade do setor atingiu 51 
pontos. Foi o melhor de-
sempenho desde setembro 
do ano passado (51,2 pon-
tos) e também o melhor 
mês de junho desde 2011, 
quando o indicador alcan-
çou 51,7 pontos. O resulta-
do alcançado em junho de 
2021 também foi o melhor 
observado no primeiro se-
mestre do ano e é superior 
à média histórica do índice 
(45,6 pontos). Os números 
são da Sondagem Indústria 
da Construção, realizada 
pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) com 
o apoio da CBIC.

A falta ou o alto custo 
de matéria-prima continua 
sendo o principal problema 
enfrentado pelos empre-
sários da construção pelo 
quarto trimestre consecuti-
vo, alcançando 55,5% dos 
pesquisados na Sondagem. 
Desde o 3º trimestre de 

2020, o setor vem sentin-
do os efeitos do aumento 
expressivo nos custos dos 
seus insumos.

O Índice Nacional de 
Custo da Construção 
(INCC), calculado e divul-
gado pela Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), acumu-
lou, nos últimos 12 meses 
encerrados em junho, alta 
de 17,36%. Esse resultado 
é justificado pelo incremen-
to expressivo no custo com 
materiais e equipamentos, 
que no mesmo período re-
gistrou alta de 34,09%.

Trata-se de um re-
corde histórico para o 
período desde que a 
série começou a ser divul-
gada pela FGV, em 1996. 
A elevada carga tributária 
foi apontada pelos empresá-
rios como o segundo prin-
cipal problema enfrentado 
no 2º trimestre de 2021.

Na comparação com o 
trimestre passado, esse foi o 
item com maior crescimen-
to nas assinalações, passan-
do de 24,7% para 31,5%.

De acordo com a Son-
dagem Indústria da Cons-
trução, as expectativas dos 
empresários do setor per-
manecem positivas em ju-
lho, apesar de menos inten-

sas do que em junho.
Considerando a melhora 

nas atividades no final do 
2º trimestre e a manutenção 
do nível de atividade atual, a 
expectativa é que o PIB do 
setor poderá registrar alta 
de 4% em 2021. Caso con-
firmado, esse será o melhor 
desempenho da construção 
desde 2013, quando o cres-
cimento foi de 4,5%.

O incremento do fi-
nanciamento imobiliário, 
as taxas de juros ainda em 
baixo patamar, a melhora 
do ambiente econômico, a 
demanda consistente, mes-
mo diante da pandemia, e 
a continuidade de pequenas 
obras e reformas são algu-
mas das razões que ajudam 
a justificar a projeção atual.

A média do Índice do Ní-
vel de Atividade para o se-
tor, no 2º trimestre de 2021, 
foi a melhor, para o perío-
do, desde 2012. A demanda 
consistente por imóvel, as 
baixas taxas de juros, o in-
cremento do crédito imobi-
liário, o novo significado da 
casa própria para as famílias 
e a melhora nas expectativas 
para a economia são alguns 
dos fatores que ajudam 
a explicar esse resultado. 
Desagr…

Dia dos Pais pode amenizar crise do varejo e ecommerce
De acordo com dados 

da Social Miner, em par-
ceria com a Clearsale, Oc-
tadesk e Opinion Box, em 
2020 as vendas virtuais re-
gistraram um crescimento 
de 127%, comparado ao 
ano anterior, no volume 
de pedidos para o Dia dos 
Pais. Segundo a myWorld, 
houve aumento considerá-
vel no consumo virtual da 
plataforma no Brasil, cerca 
de 73%, entre os meses de 
fevereiro e março de 2020. 
Esse comportamento vem 

se acentuando, desde o iní-
cio da pandemia, e é refor-
çada em datas comemora-
tivas. Um exemplo dessa 
tendência é o Dia dos Na-
morados deste ano em 
que o comércio eletrônico 
obteve um faturamento de 
20% a mais que no ano an-
terior.

O aumento também é 
consequência de uma maior 
adaptação a este tipo de 
compra por parte do consu-
midor, que passou a enxer-
gar mais vantagens no meio 

virtual que no físico, como 
por exemplo uma compa-
ração de preços mais rápida 
e completa, a opção do uso 
de cupons de descontos, o 
cashback (dinheiro de volta) 
e alternativas para econo-
mizar e fazer uma compra 
mais inteligente. Segundo 
uma pesquisa de intenção 
de compra para o Dia dos 
Pais de 2020, realizada pe-
la Social Miner em parceria 
com a Opinion Box, 47,3% 
das pessoas procuraram 
presentes com ofertas e be-

nefícios como o cashback.
Já estudo realizado pela 

NZN Intelligence em 2020 
apontou que em meio à 
pandemia, o comércio ele-
trônico alavancou as vendas 
e cresceu no Brasil cerca de 
75% em apenas um ano. Os 
dados mostram uma for-
te mudança de comporta-
mento do consumidor, que 
encontrou mais conforto, 
comodidade e acesso a pro-
gramas de desconto exclusi-
vos oferecidos por sites de 
grandes varejistas.
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Três perguntas: Pix – como está, próximas fases e perspectivas
Por Jorge Priori

Desde a sua imple-
mentação, em no-
vembro de 2020, 

o Pix vem alcançando 
números impressionantes. 
Segundo o Banco Central, 
um mês antes do seu início, 
os meios de pagamento no 
Brasil somaram 572,4 mil-
hões de transações feitas, 
com 336,4 milhões de bole-
tos pagos e 194 milhões de 
TEDs emitidas. Em junho 
de 2021, o número total de 
transações atingiu a marca 
de 1,2 trilhão, com 743,6 
milhões de operações feitas 
com Pix. Além de substituir 
parte das TEDs, DOCs e 
cheques, o Pix trouxe novas 
operações para este mer-
cado.

Com relação ao volume, 
o Pix fechou junho de 2021 
como o segundo meio de 
pagamento que mais movi-
mentou recursos, totali-
zando R$ 442 bilhões. Ele 
foi superado apenas pela 
TED, que segue na primeira 
posição com R$ 3 trilhões. 
A TED ainda é o principal 
instrumento para movi-
mentação de grandes va-
lores.

Com sua implementa-
ção ocorrendo em fases e 
prevista para terminar no 
primeiro trimestre de 2022, 
conversamos sobre o Pix 
com Bruno Samora, head 
de Produtos Banking & 
Fintech da Matera, empresa 
de tecnologia especializada 
em soluções de core bank-

ing, meios de pagamentos e 
gestão de riscos.

O que já foi implemen-
tado no Pix até agora?

O Pix já tem em pleno 
funcionamento uma base 
sólida que permite seu uso 
como instrumento de trans-
ferência de recursos e paga-
mentos, mantendo-se em 
constante evolução. Desde 
novembro, quando o pro-
jeto entrou em produção, já 
estão disponíveis para uso 
das pessoas:

– Registro e controle de 
chaves, que são os “apeli-
dos” usados nas transações, 
incluindo e-mail, CPF/
CNPJ e número de tele-
fone, além das chaves ale-
atórias;

– Transferências em tem-
po real e agendadas;

– Geração de QR Codes, 
sendo mais recentemente 
com informações de venci-
mento, multa e juros;

– Pagamentos através de 
QR Codes e copia/cola.

Além das operações que 
são percebidas pelo usuário 
do Pix, o projeto inova 
uma série de aspectos que 
garantem a sua qualidade, 
permitem e incentivam sua 
adoção de forma ampla por 
pessoas e negócios. Como 
exemplo, temos infor-
mações contidas nos QR 
Codes que possibilitam a 
conciliação automática do 
pagamento com a transação 
que a gerou. Isso é muito 
útil num cenário de e-com-
merce, em que aquele rece-

bimento – agora instantâ-
neo – concretiza uma venda 
e libera o produto para a 
entrega.

O projeto do Pix tam-
bém padronizou a interface 
de comunicação entre as 
empresas e os bancos para 
geração dos QR Codes de 
cobrança, tornando mais 
fácil uma empresa trocar 
seu fornecedor por outro 
com melhores condições 
e forçando também ban-
cos e outras instituições fi-
nanceiras a aprimorar seus 
serviços e tarifas. No final, 
quem ganha é o mercado e, 
principalmente, o usuário 
final.

A base existente também 
abre espaço para a inovação 
aberta do mercado, que já 
oferece produtos mais elab-
orados construídos sobre 
os alicerces do Pix, como 
a utilização de crédito para 
realizar as transações, que 
ainda não existe de forma 
nativa.

Estas inovações e quali-
dade entregue pelo Banco 
Central se traduzem em 
números superlativos sob 
qualquer ótica. Passados 
poucos meses do lançamen-
to, já temos mais de 80 mil-
hões de CPFs registrados 
no Pix e mais de 5 milhões 
de CNPJs, representando 
cerca de 40% da população 
brasileira e um quarto das 
empresas ativas.

Quem já sente o efeito do 
Pix são outros instrumentos 
de transferência de recur-
sos. Junto com o aumento 

incrível de transações Pix, 
já se percebe o declínio de 
TEDs e outros meios como 
DOC e cheque, que vi-
ram seu volume mensal de 
transações despencar 40% 
no mesmo período.

O que será implemen-
tado nos próximos me-
ses?

Além de diversas mel-
horias internas ao funcio-
namento do Pix, estão pre-
vistas até o final de 2021 
várias evoluções buscando 
aumentar ainda mais a sua 
relevância e confiabilidade, 
melhorar a experiência dos 
usuários e a integração da 
solução com o Open Bank-
ing.

Dentre as principais nov-
idades, estão o Pix Saque e o 
Pix Troco, que vão permitir 
a realização de saques de re-
cursos em lojas e supermer-
cados. A diferença entre 
as modalidades é que uma 
está ligada a um saque real-
izado durante uma compra 
(Troco), enquanto o outro 
é um saque avulso (Saque). 
Além da conveniência que 
isso representa para as pes-
soas de forma geral, trata-
se, principalmente, de um 
fôlego na integração dos 
mundos online e offline de 
bancos e carteiras digitais 
que hoje têm seu cresci-
mento limitado às altas 
taxas de redes privadas de 
ATMs.

Atualmente, o Pix já 
conta com uma função 
de devolução de valores 

recebidos, mas os próxi-
mos meses também trarão 
o Mecanismo Especial de 
Devolução (MED) que 
permitirá ao pagador ini-
ciar uma solicitação de 
devolução de um valor 
pago. Essa função trará es-
pecial conforto e segurança 
para situações de fraude ou 
pagamentos indevidos.

A partir do final de 2021 
e durante o ano de 2022, 
teremos muitas novas fun-
ções relevantes. Se até aqui 
a grande vítima do Pix foi 
a TED, o futuro reserva de-
safios aos cartões de crédito 
e ao boleto. No roadmap 
estão previstos o Pix Ga-
rantido (que irá possibilitar 
o parcelamento de paga-
mentos), pagamento offline 
e registro e controle cen-
tralizado de cobranças (que 
tornará o Pix equivalente 
aos boletos registrados).

É possível prever os 
impactos do Pix quando 
ele estiver integralmente 
implementado?

O Pix, provavelmente, 
será um projeto vivo, cap-
turando e traduzindo as ne-
cessidades das pessoas e do 
mercado em novas funções 
e capacidades. Dessa forma, 
é difícil falar de um Pix in-
tegralmente implementado. 
Contudo, o que observa-
mos hoje já é sua enorme 
capacidade de provocar 
mudanças.

Concretizadas as 
evoluções previstas para 
2022, continuaremos vendo 

o declínio de transações 
de TED, cheque e DOC, 
mas também de boletos 
e uma briga mais acirrada 
nas transações de cartão. É 
difícil imaginar uma substi-
tuição total desses instru-
mentos, mas certamente 
veremos mudanças sen-
síveis nas políticas de preço, 
tarifação e liquidação. Ad-
quirentes terão que repen-
sar sua atuação e fontes 
de receita – hoje bastante 
calcadas em antecipação 
de recebíveis, que simples-
mente não faz sentido com 
o Pix, que tem liquidação 
instantânea. O mesmo exer-
cício é válido para redes de 
ATM, que serão colocadas 
em cheque pelo Pix Saque e 
Pix Troco.

Outros setores também 
poderão se transformar. A 
junção do Pix com docu-
mentos, que é um desejo do 
Banco Central, com capaci-
dades de smart contracts do 
Real Digital, poderá criar 
um futuro em que a liquida-
ção de um Pix concretize 
de forma instantânea e au-
tomática a transferência de 
propriedade de um bem, 
como uma casa, veículo ou 
outro ativo, seja ele digital 
ou não.

O Pix já se coloca como 
uma enorme infraestrutu-
ra catalisadora de mudan-
ças e inovação. É difícil 
dizer exatamente tudo que 
ele poderá impactar, mas 
o futuro será certamente 
mais integrado, rápido e 
digital.

Prorrogada inscriçao de programa da Petrobras
Estatal investirá em projetos de até R$ 500 mil e de até R$ 1,5 milhão

A Petrobras pror-
rogou para 15 de 
agosto, o prazo de 

inscrições do 3º edital do 
Programa Petrobras Cone-
xões para Inovação - Mó-
dulo Startups - em parceria 
com o Sebrae. Com valor 
total de R$ 22 milhões, este 
é o maior edital de inovação 
já aberto no setor de óleo 
gás e energia voltado para 
startups e pequenas empre-
sas. 

Segundo a estatal, as sele-
cionadas terão oportunida-
de de desenvolver soluções 
e modelos de negócios já 
acessando uma fatia relevan-
te do mercado: a demanda 
da Petrobras, com potencial 
de escalar na indústria na-
cional e internacional. Para 
isso, a companhia investirá 
em projetos de até R$ 500 
mil e de até R$ 1,5 milhão, 
a depender da categoria do 
desafio (soft ou deep tech).

O Módulo Startups faz 

parte do objetivo da Petro-
bras de estimular a geração 
de inovações com alto po-
tencial de impacto e ganhos 
de eficiência em áreas de in-
teresse do setor. “Criamos 
um importante ecossistema 
de inovação capaz de de-
senvolver soluções às ativi-
dades da Petrobras, apoian-
do a execução do plano 
estratégico e com foco na 
agregação de valor para a 
companhia. Já fizemos mui-
to nos últimos anos, mas 
queremos desenvolver ain-
da mais nosso ecossistema, 
conferindo mais agilidade 
para a companhia, seguran-
ça às operações e competi-
tividade para os negócios”, 
destaca o diretor de Trans-
formação Digital e Inova-
ção, Nicolás Simone.

“Por meio desta parceria, 
o Sebrae viabiliza que pe-
quenos negócios se insiram 
de forma efetiva no proces-
so de inovação aberta da 

Petrobras, desenvolvendo 
tecnologia e inovação que 
irão impactar positivamen-
te a cadeia produtiva de 
Petróleo e Gás. Durante a 
execução dos projetos de 
P,D&I, o Sebrae caminha 
junto com as startups, pro-
movendo ações de supor-
te em gestão e melhoria 
da competitividade dessas 
empresas selecionadas nos 
editais”, explica o diretor 
técnico do Sebrae,

Bruno Quick.

Durante e após o processo 
de seleção, os empreendedo-
res contarão com assessoria 
da Petrobras e do Sebrae pa-
ra que os projetos finalizados 
com sucesso tenham a opor-
tunidade de implantação do 
cabeça de série ou serviço 
pioneiro na Petrobras.

O Módulo Teste de So-
luções, também teve seu 
prazo limite de inscrições 

estendido, para 27/7. O 
edital visa à seleção de tec-
nologias em validação ou 
validadas no mercado para 
serem testadas em ambiente 
representativo. Já o novo ci-
clo do Módulo Ignição, em 
parceria com a PUC-Rio, 
tem o objetivo de formar 
times de universitários para 
a criação de protótipos fun-
cionais.
A Petrobras também tem 
em andamento, o Painel 
de Desafios, onde a com-
panhia divulga periodi-
camente demandas tec-
nológicas para mapear o 
mercado. Essas iniciativas 
aproximam a Petrobras do 
ecossistema de inovação 
aberta e impulsionam nos-
so relacionamento com 
startups, big techs e outros 
players.

Startups

Este ano há desafios nas 

áreas de eficiência energé-
tica, tecnologia de segu-
rança, robótica, redução 
de carbono, modelagem 
geológica, tecnologia de 
inspeção e tecnologia di-
gital. 

As startups vencedoras 
recebem suporte financei-
ro para o desenvolvimento 
dos projetos de inovação, 
têm interação com o corpo 
técnico da Petrobras, ca-
pacitação empresarial para 
posicionamento de merca-
do e estruturação de planos 
de negócios, além da par-
ticipação em Demo Days 
(Sebrae) com as tecnologias 
desenvolvidas.

O projeto poderá ser se-
lecionado para uma etapa 
de implantação e teste do 
lote piloto na Petrobras ou 
em qualquer outra empre-
sa. As inscrições, abertas 
em 16/06, agora vão até 
o dia 15 de agosto. Veja o 
edital: https://tecnologia.

petrobras.com.br/modu-
lo-startups.html

Teste de soluções

A seleção é voltada para 
startups e outras empre-
sas inovadoras que possu-
am soluções tecnológicas 
e desejem testá-las rapida-
mente. Há oportunidades 
nas áreas de saúde e segu-
rança, transformação di-
gital e recursos humanos. 
Os projetos devem estar 
em estágio de validação ou 
já validados pelo mercado. 
Os selecionados receberão 
até R$ 60 mil por desafio 
para execução dos testes.
O processo envolve execu-
ção de testes em ambiente 
representativo de aplicação, 
para avaliação do desempe-
nho das soluções e geração 
de valor ao negócio, além 
do atendimento a requisitos 
técnicos e de segurança da 
companhia.
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

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

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

UE fará empréstimos nos mercados  
de capitais de até 750 bilhões de euros
Lituânia prevê mais aposta nas energias renováveis locais

O Conselho da 
União Europeia 
(UE), aprovou 

nesta segunda-feira, o se-
gundo pacote de planos de 
recuperação e resiliência 
(PRR), para aceder às ver-
bas pós-crise da Covid-19, 
da Croácia, Chipre, Lituânia 
e Eslovénia.

Para financiar a recupe-
ração, a Comissão Europeia 
vai contrair, em nome da 
UE, empréstimos nos mer-
cados de capitais até 750 
bilhões de euros em valores 
de 2018 – cerca de 800 bi-
lhões de euros em valores 
atuais, o que se traduz em 
cerca de 150 bilhões de eu-
ros por ano, em média, en-
tre meados de 2021 e 2026, 
fazendo da UE um dos 
principais emissores. Até ao 
momento, o executivo co-
munitário já fez duas emis-
sões de dívida.

As verbas vão financiar o 
Mecanismo de Recuperação 
e Resiliência, avaliado em 
672,5 bilhões de euros (va-
lores de 2018) e elemento 
central do “Next Genera-
tion EU”, o fundo de 750 
bilhões de euros aprovado 
pelos líderes europeus em 

julho de 2020 para a recu-
peração econômica da UE 
da crise provocada pela 
pandemia de Covid-19.

Estes planos tinham já ti-
do a aprovação da Comissão 
Europeia e esse aval foi en-
dossado pelos ministros da 
Economia e das Finanças da 
UE, que reunidos na manhã 
desta segunda-feira por vi-
deoconferência, informou o 
Conselho em comunicado.

“Boas notícias para mais 
quatro Estados-membros – 
Croácia, Chipre, Lituânia e 
Eslovénia. Na sequência da 
aprovação das primeiras 12 
decisões sobre planos na-
cionais no início deste mês, 
prosseguimos rapidamente 
o nosso trabalho para que 
estes Estados-membros pu-
dessem começar a receber 
apoio para implementar as 
suas reformas e investimen-
tos planejados o mais rapi-
damente possível”, disse o 
ministro das Finanças da 
Eslovénia, Andrej Sircelj, 
citado na nota.

Conforme noticiou o jor-
nal português Observador, 
uma vez aprovado este se-
gundo pacote de planos na-
cionais de investimentos e 

reformas, resta a Comissão 
Europeia celebrar com os 
quatro Estados-membros 
os acordos de financiamen-
to – que regulam a transfe-
rência das subvenções – e 
os acordos de empréstimos, 
o que deverá suceder nos 
próximos dias, para que co-
mecem a ser libertados os 
primeiros fundos, ao abrigo 
do pré-financiamento de 
13% (do montante total de 
cada PRR) previsto no re-
gulamento.

Objetivos diversos

O Conselho da UE des-
taca na nota que enquanto 
a Croácia pretende, com o 
seu PRR, atingir os obje-
tivos ambientais e digitais 
através de uma melhoria da 
gestão da água e dos resí-
duos e de mobilidade sus-
tentável, Chipre pretende 
reformar o seu mercado de 
eletricidade e melhorar a 
conectividade.

Já a Lituânia prevê mais 
aposta nas energias renová-
veis produzidas localmente 
e a Eslovénia quer inves-
tir em meios de transporte 
sustentáveis, adianta a es-

trutura que reúne os Esta-
dos-membros. Ao todo, a 
Comissão e o Conselho já 
aprovaram então 16 PRR, 
incluído o português.

Os restantes nove PRR 
não serão adotados antes de 
setembro, sendo que alguns 
Estados-membros ainda 
nem entregaram os respeti-
vos planos a Bruxelas, casos 
de Holanda e Bulgária, que 
foram a eleições. Em meados 
deste mês, o Conselho Eco-
fin aprovou os primeiros 12 
PRR, entre os quais o de Por-
tugal, no valor global de 16,6 
mil milhões de euros.

Reunidos em Bruxelas, 
os ministros das Finanças 
da UE aprovaram formal-
mente, sem surpresa, o 
primeiro pacote de planos 
formulados pelos Estados-
membros e já validados pe-
la Comissão Europeia para 
acederem aos fundos do pa-
cote de recuperação “Nex-
tGenerationEU”, dando o 
seu aval – a chamada “deci-
são de execução do Conse-
lho” – aos PRR de Portugal, 
Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Eslováquia, Espanha, Dina-
marca, França, Grécia, Itá-
lia, Letónia e Luxemburgo.

Expansão e lucro em 
software e TI da China

O setor de software 
e tecnologia da 
informação (TI) 

da China reportou forte ex-
pansão na receita e lucros 
no primeiro semestre do 
ano, mostram os dados ofi-
ciais. A receita combinada 
de software do setor cres-
ceu 23,2% em termos anu-
ais para 4,42 trilhões de iua-
nes (US$ 683,68 bilhões) no 
período de janeiro a junho, 
de acordo com o Ministério 
da Indústria e Informatiza-
ção.

Durante o mesmo perí-
odo, as empresas do setor 
arrecadaram quase 500 bi-

lhões de yuans em lucros 
totais, um aumento anual 
de 13,6%. A taxa de cres-
cimento caiu 12,3 pontos 
percentuais ante o nível do 
primeiro trimestre deste 
ano, devido a um aumento 
na base no mesmo período 
de 2020, disse a pasta.

Segundo a agência Xi-
nhua, as exportações do 
setor de software aumen-
taram 12,2% em termos 
anuais para US$ 24 bilhões 
nos primeiros seis meses. 
A taxa de crescimento foi 
um pouco maior que a 
registrada entre janeiro e 
maio.

Vale: Fábrica recebe 
desinterdição de usinas

A Vale recebeu termo 
de desinterdição da 
Agência Nacional 

de Mineração (ANM), pa-
ra a operação definitiva das 
plantas de beneficiamento, 
pelotização e lavra na Área 
15, no site Fábrica, Ouro 
Preto (MG). 

Desde abril, a fábrica 
operava via processamen-
to a úmido, em regime de 
testes, de modo a avaliar 
impactos geotécnicos des-
tas operações nas estruturas 
próximas ao site. Os testes, 

sob a supervisão e com a 
anuência dos órgãos regula-
dores e auditores externos, 
não detectaram incremento 
de risco às estruturas.

Segundo a Vale, a reto-
mada do processamento a 
úmido em Fábrica permite 
a manutenção da produção 
próxima a capacidade nomi-
nal de 6 Mtpa da planta de 
beneficiamento, além de ga-
rantir uma melhora na qua-
lidade média do portfólio de 
produtos da Vale e maior fle-
xibilidade operacional.
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(Continua...)

ROCK CITY S.A.
CNPJ/ME nº 19.165.784/0001-36 - NIRE 33.3.0031094-1

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES  
EM 31 DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (12.512) 40.842 (16.931) 50.827
Outros resultados abrangentes:
Itens que podem ser subsequentemente
  reclassificados para o resultado:
  Hedge de fluxo de caixa 149 1.319 186 1.649
  Impostos diferidos sobre hedges 
    de fluxo de caixa (51) (449) (63) (561)
Ajustes acumulados de conversão (2.759) (178) (2.815) (515)
Resultados abrangentes total (15.173) 41.534 (19.623) 51.400
Resultados abrangentes 
  atribuídos aos:
Acionistas controladores (15.173) 41.534 (15.173) 41.534
Acionistas não controladores - - (4.450) 9.866
Resultados abrangentes total (15.173) 41.534 (19.623) 51.400

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

Capital 
Social

Reser- 
va de 

Capital

Re- 
serva 
Legal

Reserva 
de Lucros 
a Realizar

Reserva de 
Retenção 
de Lucros

Resuldos 
Abran- 
gentes 

Lucros 
(Prejuízos) 

Acumulados Total

Participação de 
Acionistas não 
Controladores

Total do 
Patrimônio 

Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018 57.484 121.244 - - - (2.759) (7.557) 168.412 (13.879) 154.533
Aumento de Capital 2.932 - - - - - - 2.932 - 2.932
Lucro líquido do exercício - - - - - - 40.842 40.842 9.985 50.827
Constituição de reserva de legal - - 1.664 - - - (1.664) - - -
Dividendos mínimos propostos - - - - - - (18.973) (18.973) (4.104) (23.077)
Constituição de reserva de retenção 
  de lucros - - - - 12.648 - (12.648) - - -
Hedge de fluxo de caixa, líquido de
  imposto de renda - - - - - 870 - 870 218 1.088
Ajustes acumulados de conversão - - - - - (178) - (178) (515) (693)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 60.416 121.244 1.664 - 12.648 (2.067) - 193.905 (8.295) 185.610
Dividendos propostos - - - - (7.331) - - (7.331) - (7.331)
Prejuízo do exercício - - - - - - (12.512) (12.512) (4.419) (16.931)
Absorção de prejuízos - (5.531) (1.664) - (5.317) - 12.512 - - -
Constituição de reserva de legal - - - - - - - - - -
Hedge de fluxo de caixa, líquido 
  de imposto de renda - - - - - 98 - 98 25 123
Ajustes acumulados de conversão - - - - - (2.759) - (2.759) (56) (2.815)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 60.416 115.713 - - - (4.728) - 171.401 (12.745) 158.656

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades
  operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (12.512) 40.842 (16.931) 50.827
Ajustes para:
Depreciação e amortização - - 3.237 4.256
Depreciação do ativo de arrendamento - - 263 -
Equivalência patrimonial 10.998 (41.619) 195 138
Impostos de renda e contribuição
  social corrente - - 1.424 24.184
Impostos de renda e contribuição
  social diferidos - - (2.233) 4.396
Instrumentos financeiros derivativos - - - (3.261)
Ganho na anulação do ativo e passivo
  de arrendamento - - (51) -
Juros sobre arrendamento mercantil - - 47 120
Juros parcelamento - - 516 -
Juros e variação cambial empréstimos - - (12.902) (673)
Baixa tangíveis - - 3.712 -
Provisão para perda de crédito esperada          - - 2.449 587
Créditos tributários - - (7.399) -
Outras provisões 1 (6) 526 5.282

(1.513) (783) (27.147) 85.856
(Aumento)/redução em ativos e
  passivos
Contas a receber - - 9.007 (4.464)
Impostos a recuperar - - (1.000) 442
Imposto de renda a recuperar (7) - (809) (1.668)
Adiantamento a fornecedores - - 3.245 (2.057)
Despesas antecipadas - - (13.191) 8.934
ISS diferido - - (152) 1.287
Depósito judicial - - 6 7
Outros ativos financeiros - - - -
Contas a receber - partes relacionadas - - (1.216) (24)
Outros ativos - - 1.072 179
Fornecedores - (4) (7.689) 728
Tributos e encargos sociais - - (1.065) 316
Imposto de renda e contribuição 
  social a pagar - - (646) (524)
Adiantamento recebido de cliente - - (122) 381
Receitas diferidas - - 50.438 (45.746)
Incentivos fiscais - - - (205)
Parcelamento de impostos federais - - (3.513) (3.514)
Contas a pagar - partes relacionadas - 4 870 532
Outros passivos - - (774) 42
Imposto de renda e contribuição
  social pagos - - - (23.835)
Juros pagos - - (516) (352)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades operacionais (1.520) (783) 6.798 16.315
Fluxo de caixa das atividades 
  de investimento
Aquisição de imobilizado - - (878) (2.359)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
  nas) atividades de investimento                  - - (878) (2.359)
Fluxo de caixa das atividades de
  financiamento
Aumento de capital - 2.169 - 2.169
Dividendos distribuídos (13.152) - (13.152) (3.765)
Arrendamento mercantil - - 44 (584)
Instrumentos financeiros derivativos - - - 3.261
Recebimento de empréstimos
  parte relacionadas 13.424 - - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades de financiamento 272 2.169 (13.108) 1.081
Aumento (redução) de caixa e 
  equivalentes de caixa (1.248) 1.386 (7.188) 15.037
Caixa e equivalente a caixa no início
  do exercício 1.387 1 33.565 18.549
Efeito da variação cambial sobre o
  saldo de caixa e equivalente - - (391) (21)
Caixa e equivalente a caixa no final 
  do exercício 139 1.387 25.986 33.565
Aumento líquido de caixa e
  equivalente (1.248) 1.386 (7.188) 15.037

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  

(Em milhares de Reais)
  Controladora Consolidado
 Notas 2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida 22 - - 2.650 377.243
( - ) Custos dos serviços
  prestados 23 - - (14.437) (287.445)
Lucro (prejuízo) bruto - - (11.687) 89.798
Despesas administrativas 
  e gerais 24 (847) (809) (20.454) (17.726)
Despesas comerciais - - (160) (245)
Outras receitas (despesas) - - 2.411 (166)
Equivalência patrimonial 10 (10.998) 41.619 (195) (138)

- 40.810 (18.398) (18.275)
Resultado antes do resultado
  financeiro e dos impostos 
  sobre  o lucro (11.845) 40.810 (30.085) 71.523
Resultado financeiro 25
Despesas financeiras (688) - (9.626) (10.269)
Receitas financeiras 21 32 21.971 18.153

(667) 32 12.345 7.884
Resultado antes da
  tributação sobre o lucro (12.512) 40.842 (17.740) 79.407
Imposto de renda e contribuição
  social
  Impostos correntes 16 - - (1.424) (24.184)
  Impostos diferidos 16 - - 2.233 (4.396)
Lucro líquido (prejuízo) 
  do exercício (12.512) 40.842 (16.931) 50.827
Atribuído aos acionistas
   controladores (12.512) 40.842 (12.512) 40.842
Atribuído aos acionistas
  não controladores - - (4.419) 9.985

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Rock City S.A. anuncia seu resultado do ano 2020. Todas as informações 
financeiras a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas 
em Reais, com base em números consolidados, de acordo com a legislação 
societária brasileira e alinhado com os pronunciamentos, interpretações e 
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
IFRS. Introdução: Criado em 1985 e com 34 anos de vida, o Rock in Rio é 
parte relevante da história da música mundial. O evento já soma 20 edições, 
119 dias e mais de 1.600 atrações musicais. Nascido no Rio de Janeiro, o 
Rock in Rio conquistou não só o Brasil como, também, Portugal, Espanha e, 
em maio de 2015, chegou aos Estados Unidos da América, sempre com a 
ambição de levar todos os estilos de música aos mais variados públicos. Muito 
mais que um evento de música, o Rock in Rio pauta-se também por ser um 
evento responsável e sustentável. Em 2001, através do projeto social “Por um 
mundo melhor”, assumiu o compromisso de consciencializar as pessoas para 
o fato de que pequenas atitudes no dia-a-dia são o caminho para fazer do 
mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o Rock in Rio recebeu a 
certificação da norma ISO 20121 - Eventos Sustentáveis, um reconhecimento 
do poder realizador da marca que desenvolve diversas ações com vista à 
construção de um mundo melhor. Highlights 2020: Em 2020 ocorreu um dos 

cenários mais desafiadores vivenciados pela população mundial, decorrente 
da pandemia da Covid-19, um acontecimento sem precedentes em nosso 
negócio com 35 anos de história. No final do mês de março de 2020, as 
autoridades sanitárias diante do falta de tratamento para a Covid-19 e para 
não impactar e comprometer o sistema de saúde foi adotada medidas de 
distanciamento social. Diante disso, a Administração da Companhia optou por 
cancelar o festival Rock in Rio Lisboa inicialmente previsto para ocorrer 
em junho atendendo exigências das autoridades públicas locais. 
Perspectivas: Apesar do ano de 2020 tenha sido um imenso desafio para a 
empresa, funcionários e fãs sabemos que teremos muitas oportunidades para 
os próximos anos. Durante este difícil período a Companhua se esforçou e 
concentrou em transformar esse desafio em oportunidade de melhorar seus 
negócios. Campanha de vacinação: A distribuição de vacinas está acelerando 
e com isso espera-se um diminuição significativa dos casos da Covid na maior 
parte do mundo. O que nos dá ainda mais confiança de um retorno seguro 
onde poderemos voltar em breve a realizar nossos festivais. Em princípio 
espera-se tanto para Portugal quanto Brasil que grande parte da população 
estejam vacinadas ao fim do ano. Diante do grande impacto social e econômico 
que o lockdown teve sobre o público em geral acreditamos que haverá um 

forte impulso para reabrir a sociedade rapidamente assim que houver a 
disponibilização das vacinas para todos. Voltaremos ainda mais fortes nas 
próximas edições as quais toda a administração já vem trabalhando para 
proporcionar sempre a melhor experiência possível na indústria do 
entretenimento, onde a Companhia já vem trabalhando para a realização das 
edições do Rock in Rio Brasil e Lisboa, em 2022. Considerações 
finais: Em cumprimento às disposições previstas, a Companhia contratou os 
serviços de auditoria da Ernest & Young Auditores Independentes. A Companhia 
adota como política atender a regulamentação que define as restrições de 
serviços a serem prestados pelos auditores independentes às companhias 
abertas. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 não foram 
prestados pelos auditores e partes a eles relacionadas, serviços que não 
aqueles de auditoria externa. Agradecimentos: A Rock City S.A. agradece a 
todos os colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, entidades 
governamentais e todos aqueles que dedicaram seu tempo e eficiência ao 
desempenho da Companhia, contribuindo para o desenvolvimento e 
aprimoramento de suas atividades, assim como os resultados até então 
alcançados.                                                                            A Administração.

 Controladora Consolidado
Ativo Notas 2020 2019 2020 2019
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa       5 139 1.387 25.986 32.991
  Caixa restrito 6 - - - 574
  Contas a receber 7 - - 3.497 17.340
  Impostos a recuperar 8 - - - 1.467
  Imposto de renda e
    contribuição social a
    recuperar 8 36 29 36 3.003
  Adiantamentos a fornecedores       - - - 219 2.544
  Dividendos a receber 10 - 16.417 - -
  Despesas antecipadas 9 - - - 2.495
  ISS diferidos - - - 59
  Instrumentos financeiros
    derivativos - - 186 -
  Outras contas a receber - - 695 1.276
  Ativos a receber permute - - 883 -
  Ativos mantidos para venda 11 - - - 2.734

175 17.833 31.502 64.483
Não circulante
  Empréstimos com partes
    relacionadas 18 14.423 - - -
  Despesas antecipadas 9 - - 16.880 200
  ISS diferidos - - - 211 -
  Impostos a recuperar 8 - - 10.018 -
  Imposto de renda e contribuição
    social a recuperar                         8 - - 4.047 -
  Impostos diferidos 17 - - 14.364 9.898
  Outros ativos financeiros - - - 79 48
  Adiantamento para futuro
    aumento de capital 19 - 27.847 480 480
  Outras contas a receber 
    com partes relacionadas 19 112 112 467 513
  Depósito judicial - - - 25 31
  Investimentos 10 180.619 177.862 43 43
  Imobilizado 11 - - 13.814 15.606
  Direito de uso arrendamento        11 - - - 1.132
  Intangível 11.d - - 162.755 162.647

195.154 205.821 223.183 190.598
Total do ativo 195.329 223.654 254.685 255.081

Controladora Consolidado
Passivo Notas 2020 2019 2020 2019
Circulante
  Fornecedores 12 1 1 7.705 14.440
  Passivo de arrendamento 13 - - 119 511
  Empréstimos - partes
    relacionada 18 112 112 112 112
  Imposto de renda e contribuição
    social a pagar                              14 - - 53 455
  Tributos e encargos sociais 
    a recolher 14 - - 4.036 5.072
  Dividendos a pagar 13.152 18.973 13.152 23.077
  Adiantamentos de clientes - - - 259 381
  Receitas diferidas 15 - - - 4.784
  Incentivos fiscais 20 - - 5 5
  Outras contas a pagar - - 1.150 1.577

13.265 19.086 26.591 50.414
Não circulante
  Outras contas a pagar com
    partes relacionadas 18 1.084 1.084 48 566
  Passivo de arrendamento 13 - - 238 662
  Impostos diferidos 17 9.579 9.579 9.579 9.579
  Receitas diferidas 15 - - 55.790 1.172
  Tributos a recolher parcelados      14 - - 3.221 6.734
  Provisão para passivo a
    descoberto de controlada - - 333 138
  Outras contas a pagar - - 229 206

10.663 10.663 69.438 19.057
Patrimônio líquido 21
  Capital social 60.416 60.416 60.416 60.416
  Reserva de capital 115.713 121.244 115.713 121.244
  Reserva de lucros - 14.312 - 14.312
  Ajuste de avaliação patrimonial (4.728) (2.067) (4.728) (2.067)

171.401 193.905 171.401 193.905
Participação de acionistas 
  não controladores - - (12.745) (8.295)
Patrimônio líquido total 171.401 193.905 158.656 185.610

Total do passivo e patrimônio
  líquido 195.329 223.654 254.685 255.081

1. Contexto operacional: A Rock City S.A. (“Rock City” ou “Companhia”) é 
uma sociedade anônima, de capital fechado, com sede e foro na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Paisagista José Silva de 
Azevedo Neto nº 200, bloco 01, sala 200, parte, Empreendimento O2, Barra 
da Tijuca, CEP: 22.775-056. A Companhia foi constituída em 12 de setembro 
de 2013, com a denominação social de A.H.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES S.A., tendo alterado sua denominação social para Rock 
City S.A. em 13 de dezembro de 2013. A Companhia iniciou suas operações 
em 10 de fevereiro de 2014 com a aquisição de 50% do capital social da Rock 
World S.A. (“Rock World”). As demonstrações financeiras da Companhia 
incluem a Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como 
‘Grupo’). O Grupo tem por objeto: (i) a promoção e realização de eventos cuja 
principal atração seja a música, abertos ao público em geral, que envolvam 
ou não atrações secundárias de natureza diversa, atividades sociais e comércio 
de gêneros alimentícios e outros produtos, além de serviços em geral, e que 
envolvam uma pluralidade de dias e atrações de música, músicos ou bandas 
de música, no Brasil ou no exterior, com a designação Rock in Rio (Festival 
Rock in Rio); (ii) criação e negociação de conteúdo cultural e artístico 
relacionado aos festivais Rock in Rio e/ou que utilize as marcas Rock in Rio; 
(iii) licenciamento e/ou cessão de uso da marca Rock in Rio e marcas a ela 
relacionadas; (iv) administração de programa de fidelidade que utilize a marca 
Rock in Rio; e (v) campanhas relacionadas aos eventos e às marcas 
relacionadas aos eventos; e (vi) produzir e realizar eventos esportivos, culturais, 
artísticos e exploração de feiras de jogos eletrônicos. COVID - 19: Desde o 
início do ano de 2020, a Companhia monitora a disseminação do novo 
Coronavírus (Covid 19) no mundo. Em março de 2020 a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) categorizou o Coronavírus como uma pandemia, tendo 
adotado como principal medida de combate, o distanciamento social, um 
acontecimento sem precedentes para a Companhia em seus 35 anos de 
história. Diante desse cenário, a Companhia optou por cancelar o festival Rock 
in Rio Lisboa, inicialmente previsto para ocorrer em junho de 2020 atendendo 
exigências das autoridades públicas locais. A Companhia, em decorrência do 
cenário adverso no ano, adotou a MP 936/2020, nova medida provisória 
trabalhista que previu a possibilidade de redução da carga horário e dos salários 
durante a pandemia do novo coronavírus, tendo entrado em vigor em abril de 
2020, com esta medida tomada pela Companhia gerou um impacto 
aproximadamente de R$ 500 mil. Paralelamente a isso a Companhia adotou 
o regime do home office visando manter a saúde de seus empregados e 
corroborando as recomendações dos órgãos responsáveis locais, tanto no 
Brasil quanto em Portugal. A distribuição de vacinas está acelerando, e com 
isso espera-se uma diminuição significativa dos casos da Covid na maior parte 
do mundo. O que nos dá ainda mais confiança de um retorno seguro onde 
poderemos voltar, em breve, a realizar nossos festivais. Diante do impacto da 
Covid-19 a Administração revisou o valor recuperável dos ativos com o objetivo 
de avaliar se os eventos e/ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais indicava uma possível deterioração ou perda de seu valor 
recuperável. Havendo eventualmente evidências identificadas e tendo o valor 
contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para 
desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Desta 
forma quando a Companhia realizou o teste de redução ao valor recuperável 
do ágio em 31 de dezembro em meio a pandemia do Covid-19 e como premissa 
base foi considerado que os próximos festivais ocorressem a partir de 2022. 
Avaliada todas premissas não foram identificados circunstâncias que 
indicassem que o valor contábil tenha se deteriorado, não havendo portanto 
necessidade de provisão. 2. Base de preparação das informações contábeis 
individuais e consolidadas e principais políticas contábeis: a) Declaração 
de conformidade (com relação às normas IFRS): As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada em 
assembleia de acionistas em 14 de maio de 2021. b) Base de mensuração: 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado como no caso dos 
derivativos que são mensurados pelo valor justo. c) Uso de estimativas e 
julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Estimativas e premissas são revistas 
de maneira contínua. As estimativas contábeis são reconhecidas no exercício 
em que são revisadas e em quaisquer períodos futuros que possam ser 
afetados. Tendo em vista as incertezas inerentes ao processo de estimativa e 
à construção de julgamentos, os reais valores de liquidação das transações 
podem apresentar divergências significativas em relação aos valores 
registrados nas demonstrações contábeis. As estimativas incluem 
contingências, provisão para recuperabilidade do imposto diferido ativo, valor 
justo dos derivativos, vida útil dos ativos e mensuração de perda de crédito 
esperada para contas a receber. d) Moeda funcional: As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Real, moeda 
funcional da Companhia. A moeda funcional das controladas localizadas na 
Europa é o Euro e das controladas localizadas nos Estados Unidos é o dólar 
americano, conforme descrito no item (2.1 b). e) Sazonalidade: Devido ao 
calendário sazonal para a realização dos festivais, o Grupo apresenta saldos 
mais elevados de receita quando da realização destes festivais. Essa 
sazonalidade também resulta em saldos mais elevados em caixa e equivalentes 

de caixa, contas a receber, despesas antecipadas, contas a pagar a 
fornecedores e receitas diferidas para o Grupo, em diferentes épocas do ano. 
3. Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas abaixo têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. a) Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes incluem caixa, saldos em conta 
movimento e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a contar 
da data do balanço e com risco insignificante de mudança de seu valor de 
mercado. b) Conversão de saldos denominados em moeda estrangeira: 
A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e 
apresentação das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira, são convertidos para a moeda funcional 
(o Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos balanços 
patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e 
passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e 
os encerramentos dos exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas 
financeiras no resultado. Em 31 de dezembro de 2020, US$ 1 era equivalente 
a R$ 5,1967 (R$ 4,0307 em 31 de dezembro de 2020) e EUR 1 era equivalente 
a R$ 6,3779 (R$ 4,5305 em 31 de dezembro de 2019). O ganho ou perda 
cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado na moeda 
funcional no começo do exercício, ajustado por juros efetivos e pagamentos 
durante o exercício, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de 
câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos e passivos não monetários 
que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos 
para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi 
determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo 
histórico em moeda estrangeira são convertidos com base na taxa de câmbio 
na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da 
reconversão são geralmente reconhecidas no resultado. c) Controladas no 
exterior: Os ativos e passivos de operações no exterior são convertidos de 
sua respectiva moeda funcional, para Real (moeda funcional da Rock World 
S.A.) às taxas de câmbio apuradas na data de apresentação. As receitas e 
despesas de operações no exterior são convertidas para Real às taxas de 
câmbio médias de cada mês. As diferenças de moedas estrangeiras geradas 
na conversão para moeda de apresentação são reconhecidas em outros 
resultados abrangentes, e apresentadas no patrimônio líquido. Entretanto, se 
a controlada não for uma controlada integral, então a parcela correspondente 
da diferença de conversão é atribuída aos acionistas não controladores. 
d) Contas a receber: O saldo de contas a receber é composto, principalmente, 
pelos valores a receber referentes a contratos de patrocínio celebrados e 
ingressos vendidos. Os recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu 
valor justo e posteriormente mensurados pelo custo amortizado, deduzido das 
perdas estimadas para redução ao valor recuperável do ativo. e) Despesas 
antecipadas: Referem-se principalmente a valores desembolsados 
antecipadamente, sendo apropriados ao resultado à medida que os 
correspondentes eventos são realizados. A Administração revisa o valor contábil 
desses ativos com o objetivo de determinar e avaliar a deterioração em bases 
periódicas ou sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem 
que o valor contábil não poderá ser recuperado. f) Imobilizado: Os bens que 
compõem o ativo imobilizado são registrados pelo custo histórico de aquisição 
ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas 
pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens apresentadas 
na nota explicativa nº 10. Os gastos incorridos com reparos, consertos, reformas 
ou reposição de partes dos bens, quando representam um aumento da 
eficiência, produtividade ou da vida útil do bem, são acrescidos ao imobilizado. 
Nesses casos, os valores contábeis dos itens substituídos são baixados. 
O Grupo revisa anualmente as vidas úteis e o valor residual dos bens que 
compõem o ativo imobilizado com o objetivo de identificar evidências que 
indiquem a necessidade de alteração das expectativas anteriores. Essas 
evidências podem incluir fatos econômicos, mudanças de negócios ou 
tecnológicas, ou a forma de utilização do bem, entre outros fatores. Quando 
são identificadas evidências e o valor contábil líquido excede o valor 
recuperável, é registrada a redução ao valor recuperável do ativo. 
g) Arrendamentos: No início de um contrato, a Companhia avalia se um 
contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um 
arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo 
identificado por um período em troca de contraprestação. Para avaliar se um 
contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a 
Companhia utiliza a definição de arrendamento no CPC 06 (R2)/IFRS 16. Um 
contrato é, ou contém um arrendamento se o contrato transfere o direito de 
controlar o uso de um ativo identificado por um período em troca de 
contraprestação, para o qual é necessário avaliar se: • O contrato envolve o 
uso de um ativo identificado, que pode estar explícito ou implícito, e pode ser 
fisicamente distinto ou representar substancialmente toda a capacidade de 
um ativo fisicamente distinto. Se o fornecedor tiver o direito substancial de 
substituir o ativo, então o ativo não é identificado; • A Companhia tem o direito 
de obter substancialmente todos os benefícios econômicos do uso do ativo 
durante o período do contrato; e • A Companhia tem o direto de direcionar o 
uso do ativo, se: (a) A Companhia tem o direito de tomada de decisão para 
alterar como e para qual finalidade o ativo é usado ou ; (b) As decisões 
relevantes sobre como e para que finalidade o ativo é usado são predeteminadas 
e: (i) Tem o direito de operar o ativo; e (ii) Projetou o ativo, de forma que 
predetermina como e para qual finalidade será usado. h) Ativos disponíveis 
para venda: Em 2018, o Grupo se comprometeu com um plano para vender 
parte do ativo imobilizado em sua subsidiária nos Estados Unidos. Assim, parte 
do imobilizado foram transferidos para o grupo de ativos não circulantes 
destinados para venda. O Grupo considerou que a controlada satisfez os 

critérios para ser classificada como mantida para venda naquela data pelos 
seguintes motivos: • Os containeres estão disponíveis para venda imediata, 
podendo ser vendidos a um potencial comprador em seu estado atual; • As 
ações requeridas para se completar a venda foram iniciadas e são esperadas 
que sejam concluídas em um ano a partir da data de classificação. 
• Negociações preliminares com um potencial comprador já foram iniciadas. 
i) Investimentos: Nas demonstrações financeiras individuais da controladora 
as informações financeiras de controladas, assim como as coligadas, são 
reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. j) Provisões: 
Provisões são reconhecidas quando as seguintes condições são atendidas: 
i) o Grupo tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como 
resultado de um evento passado; ii) é provável que benefícios econômicos 
sejam necessários para liquidar a obrigação; iii) for possível estimar de forma 
confiável o valor da obrigação. k) Ajuste ao valor recuperável de ativos não 
financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos a 
cada data de apresentação para apurar se há evidências de redução nos seus 
valores recuperáveis. Caso sejam identificadas tais evidências e o valor contábil 
líquido do ativo exceda o valor recuperável, são registradas as perdas 
estimadas com o intuito de ajustar o saldo contábil do ativo ao seu valor 
recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de 
caixa é o maior entre o valor justo menos despesas de venda e o valor em 
uso. l) Imposto de renda e contribuição social: Para as empresas situadas 
no Brasil, o imposto de renda e a contribuição social são calculados com base 
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no resultado do exercício, ajustado ao lucro real pelas adições e exclusões 
previstas na legislação fiscal vigente. Para apuração do imposto de renda é 
aplicada a alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável que excede R$ 240 mil, enquanto para contribuição social é aplicada 
a alíquota de 9% sobre o lucro tributável. Os saldos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são constituídos sobre os prejuízos fiscais 
acumulados, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias 
entre os montantes dos ativos e passivos do balanço e as bases fiscais, e são 
apresentados líquidos de provisões para perdas. O Gruporeavalia anualmente 
os montantes registrados de imposto de renda e contribuição social diferidos 
ativos, a fim de concluir se é esperado que os mesmos sejam realizáveis, 
tendo em vista a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros aprovada 
pela Administração. m) Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 
(IRC): Para as empresas situadas na Europa, o imposto sobre o rendimento 
é apurado tendo em consideração as disposições do Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). O pagamento do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) é efectuado com base em 
declarações de autoliquidação, as quais ficam sujeitas a revisões, correções 
e eventuais ajustamentos pelas autoridades fiscais durante o período de quatro 
anos contado a partir do exercício a que respeitam, exceto quando tenha 
havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam 
em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo 
das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos. Por outro lado, 
as contribuições para a Segurança Social estão também sujeitas a revisões, 
correções e eventuais ajustamentos durante dez anos até ao exercício de 2000 
e de cinco anos para os exercícios após 2001, inclusive. Os impostos diferidos 
referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos, 
e os respectivos montantes para efeitos de tributação. Os ativos e passivos 
por impostos diferidos são calculados, e periodicamente avaliados, utilizando 
as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data de reversão das 
diferenças temporárias, não se procedendo ao respectivo desconto. Os ativos 
por impostos diferidos são registados unicamente quando existem expectativas 
razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para utilizá-los. Assim, no cálculo 
dos ativos por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais reportáveis 
considera-se uma taxa de imposto sobre o rendimento que varia de 21% a 
25%, e um prazo de recuperabilidade máximo permitido em cada localidade. 
Para as diferenças temporárias dedutíveis ou tributárias, considera-se a mesma 
taxa de imposto de apresentada acima. Os impostos diferidos ativos e passivos 
deverão ser classificados na respectiva categoria de não correntes. n) Imposto 
sobre o rendimento nos Estados Unidos: A Companhia optou por utilizar o 
Método de Impostos a Pagar (Taxes Payable Method). De acordo com esse 
método, a despesa com impostos sobre o lucro representa o valor que a 
Companhia espera pagar, com base no lucro tributável apurado no ano. No 
ano em curso, a Companhia apurou prejuízo e, portanto, não há provisão para 
impostos sobre o lucro. Durante 2016 e 2017, os Estados Unidos impôs um 
sistema de taxas progressivas de impostos sobre o lucro, com tarifas que 
variam de 15% a 35% sobre o lucro tributável, líquido. A taxa incremental de 
35% não é utilizada até que o lucro tributável líquido alcance 10 (dez) milhões 
de dólares. A taxa nos Estados Unidos passou a ser de 21% em 2018 e períodos 
subsequentes. Os prejuízos apurados pela Companhia em um exercício podem 
ser compensados com lucros apurados em exercícios subsequentes. Se o 
lucro apurado exceder as perdas acumuladas, o imposto será calculado sobre 
os ganhos líquidos, após a compensação das perdas dos exercícios anteriores. 
o) Reconhecimento de receitas: A receita é mensurada com base na 
contraprestação especificada no contrato com o cliente. O Grupo reconhece 
a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. As 
principais receitas do Grupo podem ser resumidas como segue: (1) Vendas 
de ingressos - as receitas provenientes de vendas de ingressos que têm origem 
na venda dos ingressos, principalmente via internet, e são reconhecidas no 
momento da prestação dos serviços, ou seja, quando os eventos são 
realizados. A entrega do ingresso para o cliente não é considerada uma 
obrigação de desempenho distinta para os eventos realizados pelo grupoporque 
o cliente não pode receber os benefícios do ingresso, a menos que a 
Companhia também cumpra sua obrigação de entregar o evento. A receita 
recebida da venda de ingressos antes da realização dos eventos é registrada 
como receita diferida no passivo até a data da realização do evento (inclusive 
no caso de pré-venda de ingressos no ano anterior ao da realização do evento). 
A prática realizada pela empresa no IAS 18 continuará a ser adotada no IFRS 
15. (2) Receitas com patrocínio - as receitas de patrocínio são oriundas de 
contratos que proporcionam aos patrocinadores oportunidades estratégicas 
para expor suas marcas através da sua associação com o evento. Esses 
programas também podem incluir eventos ou programas personalizados para 
as marcas específicas dos patrocinadores, que são tipicamente experimentados 
exclusivamente pelos clientes dos patrocinadores. Os acordos de patrocínio 
usualmente contém vários elementos, que fornecem vários benefícios distintos 
ao patrocinador durante o prazo do contrato. A contraprestação é recebida em 
pagamentos parcelados durante o ano, normalmente antes de fornecer o 
benefício ao patrocinador ou realizar o evento. Conforme o CPC 30/IAS 18, a 
receita recebida antes do evento era registrada como receita diferida no 
passivo, exceto a parcela de igual valor aos gastos com marketing incorridos 
pelo Grupo. Com a adoção do CPC 47/IFRS 15, a totalidade das receitas de 
patrocínio recebidas antes da realização do evento passou a ser registrada 
como receita diferida. p) Custo dos serviços prestados: O custo dos serviços 
prestados inclui os cachês dos artistas que se apresentam nos festivais e as 
despesas de viagem, despesas de marketing e publicidade específica dos 
festivais, as despesas relacionadas com a produção dos espetáculos e outros 
custos relacionados com a produção dos eventos. Estes custos são 
principalmente de natureza variável. q) Custos de marketing: Os custos de 
marketing são reconhecidos para resultado no ano em que ocorrem, bem como 
as receitas de patrocínio equivalentes aos respectivos custos. r) Despesas 
gerais e administrativas: As despesas gerais e administrativas incluem 
salários e remunerações aos funcionários, honorários legais, consultoria e 
outros honorários profissionais, aluguel, depreciação de ativos imobilizados e 
outras despesas administrativas. s) Receitas e despesas financeiras: As 
receitas financeiras compreendem, basicamente, os ganhos obtidos em 
aplicações financeiras, aumento no valor justo de ativos financeiros e ganhos 
de variações monetárias e/ou cambiais sobre passivos financeiros. As despesas 
financeiras compreendem, basicamente, os juros, variações monetárias e 
cambiais sobre passivos financeiros, redução no valor justo de ativos 
financeiros e perdas estimadas na recuperação de ativos financeiros. t) Demais 
ativos e passivos circulantes e não circulantes: Um ativo é reconhecido 
no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos doze meses. Caso contrário são demonstrados como não circulantes. 
u) Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração inicial - O contas 
a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo se tornar parte das 
disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja 
um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento 
significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que 
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber 
de clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado 
inicialmente ao preço da operação. Classificação e mensuração 
subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado 
como mensurado: ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA; ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao 
reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo 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. Avaliação do modelo de negócio: 
Grupo 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 e as informações são fornecidas à Administração. 
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. 
Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamento 
de principal e de juros: Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido 
como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento 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 lucro. O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para avaliar 
se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal 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 condição. O pagamento 
antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros 
caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não 
pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode 
incluir uma compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do 
contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor 
menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência 
de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato 
mais os juros contratuais (que também pode incluir compensação adicional 
razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) 
são tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-
pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. Passivos financeiros 
- Classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos 
financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por 
meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for 
um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos 
financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado 
líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros 
são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. Desreconhecimento: Ativos financeiros: 
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos 
contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo 

financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o 
Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle 
sobre o ativo financeiro. O Grupo realiza transações em que transfere ativos 
reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos 
financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: O Grupo 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é 
retirada, cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo 
financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo 
modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo 
financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No 
desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil 
extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não 
transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. 
Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o 
Grupo tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os 
valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Instrumentos financeiros 
derivativos e contabilidade de hedge: A Companhia mantém instrumentos 
financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação 
de moeda estrangeira registrados separadamente. Os derivativos da 
Companhia são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e quaisquer custos 
de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 
Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo 
com as respectivas variações normalmente reconhecidas no resultado do 
exercício. O Grupo designa certos derivativos como instrumentos de hedge 
para proteção da variabilidade dos fluxos de caixa associada a transações 
previstas altamente prováveis, resultantes de mudanças nas taxas de câmbio 
e de juros. No início das relações de hedge designadas, o Grupo documenta 
o objetivo do gerenciamento de risco e a estratégia de aquisição do instrumento 
de hedge. O Grupo também documenta a relação econômica entre o 
instrumento de hedge e o item objeto de hedge, incluindo se há a expectativa 
de que mudanças nos fluxos de caixa do item objeto de hedge e do instrumento 
de hedge compensem-se mutuamente. Hedge de fluxo de caixa: Quando 
um derivativo é designado como um instrumento de hedge de fluxo de caixa, 
a porção efetiva das variações no valor justo do derivativo é reconhecida em 
outros resultados abrangentes. A porção efetiva das mudanças no valor justo 
do derivativo reconhecido em ORA limita-se à mudança cumulativa no valor 
justo do item objeto de hedge, determinada com base no valor presente, desde 
o início do hedge. Qualquer porção não efetiva das variações no valor justo 
do derivativo é reconhecida imediatamente no resultado. Caso o hedge deixe 
de atender aos critérios de contabilização de hedge, ou o instrumento de hedge 
expire ou seja vendido, encerrado ou exercido, a contabilidade de hedge é 
descontinuada prospectivamente. Quando a contabilização dos hedges de 
fluxo de caixa for descontinuada, o valor que foi acumulado na reserva de 
hedge permanece no patrimônio líquido até que seja reclassificado para o 
resultado no mesmo período ou períodos à medida que os fluxos de caixa 
futuros esperados que são objeto de hedge afetarem o resultado. Caso os 
fluxos de caixa futuros que são objeto de hedge não sejam mais esperados, 
os valores que foram acumulados na reserva de hedge e o custo da reserva 
de hedge são imediatamente reclassificados para o resultado. Valor justo dos 
instrumentos financeiros: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um 
passivo, o Grupo usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. 
Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia 
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da 
seguinte forma.: • Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - inputs, para o ativo 
ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis). v) Incentivos fiscais: Incentivos fiscais relacionados a 
cultura recebidos em caixa são reconhecidos na demonstração de resultados 
quando a Companhia cumpre com as condições as quais estes incentivos 
estão vinculados e é praticamente certo que os incentivos serão recebidos. 
Os incentivos são reconhecidos na demonstração de resultados em base 
sistemática nos períodos nos quais a Companhia reconhece as despesas 
relacionadas as quais os incentivos visam compensar e são reconhecidos 
como uma redução dos custos dos serviços prestados. w) Novas normas e 
interpretações: As seguintes normas alteradas e interpretações não tiveram 
impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020: • 
Alterações no CPC 15 (R1): Definição de negócios; • Alterações no CPC 38, 
CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência; • Alterações 
no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material; • Revisão no CPC 00 (R2): 
Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro; • Alterações no CPC 06 (R2): 
Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em 
Contratos de Arrendamento. x) Novas normas e interpretações ainda não 
efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados 
após 1º de janeiro de 2021. O Grupo não adotou essas alterações na 
preparação destas demonstrações financeiras. As seguintes normas alteradas 
e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações 
financeiras consolidadas do Grupo: • Reforma da taxa de juros de referência 
- Fase 2 (alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 
11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16); • IAS 37/CPC 25: Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes - Especificação de quais custos uma 
empresa deve incluir ao avaliar se um contrato é oneroso; • Imobilizado - 
receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16); • IFRS 17 - 
Contratos de Seguros; • IFRS 3/CPC 15: Combinação de negócios e 
aprimoramentos anuais. 4. Demonstrações financeiras consolidadas: a) 
Controladas: As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle, 
se inicia até a data em que o controle, deixa de existir. As políticas contábeis 
de controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pelo Grupo. Nas 
demonstrações financeiras individuais da controladora as informações 
financeiras de controladas são reconhecidas através do método de equivalência 
patrimonial. b) Operação das controladas e coligadas: No ano de 2012 a 
Rock World passou a deter 100% das ações da Better World S/A, empresa 
portuguesa, constituída em 2003, que tem por objeto a promoção, produção 
e realização de espetáculos de música, artes e afins, não se limitando à 
produção de eventos ao vivo. Também em 2012, a Rock World adquiriu 50% 
do capital da Rock Official Comércio de Roupas Ltda. que tem por objeto o 
desenvolvimento e comercialização dos produtos oficiais da marca “Rock in 
Rio”. Em 03 de fevereiro de 2014, a Companhia fundou uma subsidiária integral 
nos Estados Unidos, o Rock in Rio EUA, Inc. (a Delaware Corporation), com 
o objetivo de promover edições do evento Rock in Rio no país, a partir de Las 
Vegas (Nevada). Em abril de 2018, a Companhia uniu-se à CCXP Eventos 
Ltda na criação de uma joint venture Game Experience Eventos Ltda (Game 
XP), empresa que tem como objetivo de produzir e realizar eventos esportivos, 
culturais, artísticos e exploração de feiras de jogos eletrônicos, cada associada 
participando com 50% do capital social. Em novembro de 2018, a controlada 
Rock World adquiriu 100% da empresa Like Fest Eventos Ltda., que tem como 
objetivo produzir e realizar eventos esportivos, culturais e artísticos. Os 
investimentos estão apresentados na nota explicativa nº 9. c) Transações 
eliminadas na consolidação: Saldos e transações intragrupo, e quaisquer 
receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intragrupo, são 
eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas. 
Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por 
equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção 
da participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas são 
eliminadas da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, 
mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução 
ao valor recuperável. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as 
demonstrações da Rock City S/A. e de sua controlada Rock World S/A e suas 
subsidiárias Better World S/A e Rock In Rio USA INC e suas subsidiárias, 
conforme a seguir:

Percentagem de participação
2020 2019

Controladas diretas
Rock World S/A 80% 80%
Controladas indiretas
Better World S/A. 80% 80%
Rock in Rio Madrid S/A 48% 48%
Better SL 80% 80%
Rock in Rio USA, Inc. 80% 80%
Rock World USA LLC 48% 48%
Like Fest Eventos Ltda. 80% 80%
d) Participações em coligadas: As coligadas são aquelas entidades nas 
quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influência significativa, mas 
não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. 
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de 
equivalência patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual 
inclui os gastos com a transação. As demonstrações financeiras consolidadas 
incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo do exercício e outros 
resultados abrangentes da investida, após a realização de ajustes para alinhar 
as políticas contábeis da investida com aquelas da Companhia, a partir da 
data em que a influência significativa começa a existir até a data em que a 
influência significativa deixa de existir. Quando a participação da Companhia 
nos prejuízos de uma investida exceder sua participação acionária nessa 
entidade, o valor contábil do investimento avaliado pelo método da equivalência 
patrimonial, incluindo qualquer participação de longo prazo que faz parte do 
investimento, é reduzido a zero, e o reconhecimento de perdas adicionais é 
descontinuado, exceto nos casos em que a Companhia tenha obrigações 
construtivas ou tenha efetuado pagamentos em nome da investida, quando, 
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então, é constituída uma provisão para a perda de investimentos. Em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019 a Companhia possui as seguintes coligadas:

Percentagem de participação
2020 2019

Rock Official 50% 50%
Game Experience Eventos Ltda. 50% 50%
5. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o 
saldo de caixa e equivalentes de caixa está composto da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa 1 1 1 94
Depósitos bancários 138 - 21.480 5.696
Aplicações financeiras de liquidez
  imediata - 1.386 4.505 27.201

139 1.387 25.986 32.991
As aplicações financeiras de liquidez imediata são compostas por investimentos 
em fundos de investimento de renda fixa. Essas aplicações são remuneradas, 
substancialmente, com base na variação percentual do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI) e possuem conversibilidade imediata em caixa. 6. Caixa 
restrito: Os valores recebidos pelo Grupo referente à captação de recursos 
nos projetos culturais por ela explorado, são depositados e mantidos em conta 
corrente ou aplicação financeira única para cada projeto em uma instituição 
financeira determinada por cada órgão público incentivador e apresentados 
na rubrica abaixo:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa restrito - - - 574
- - - 574

(*) Para mais detalhes vide Nota 18.
7. Contas a receber: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o saldo de contas 
a receber apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ingressos a receber parcelamento
  cartão de crédito - - 438 5.607
Patrocínios a receber - - 2.857 6.584
Contas a receber com as lojas na
  Cidade do Rock - - 1036 1.352
Direito de transmissão TV - - 693 907
Outras contas a receber de clientes - - 2.366 3.168
Rock in Rio Club repasse da ticketeira - - 19 668
Subtotal - - 7.409 18.286
Provisão para perda de crédito
  esperada - - (3.912) (946)
Total circulante - - 3.497 17.340
A perda esperada é fundamentada em análise do histórico de perdas 
monitorado pela administração e expectativa de perdas futuras, sendo 
constituída em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas 
na realização das contas a receber. A movimentação da provisão para perdas 
esperadas no exercício foi a seguinte:

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019
Saldo inicial - - (946) (359)
Contituição de provisão - - (2.966) (587)
Saldo final - - (3.912) (946)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

A vencer - - 1.350 8.748
Vencidos até 30 dias - - 24 4.576
Vencidos de 31 a 60 dias - - 958 683
Vencidos de 61 a 90 dias - - 45 1.084
Vencidos de 91 a 180 dias - - 743 378
Vencidos há mais de 180 dias - - 4.289 2.817

- - 7.409 18.286
8. Impostos a recuperar e imposto de renda e contibuição social a 
recuperar

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Cofins (a) - - - 619
PIS (a) - - - 141
Imposto sobre serviço a recuperar - - - 452
Outros impostos a recuperar - - - 255
Imposto de renda sobre aplicação
  financeira - - - 988
Imposto de renda e Contibuiçao
  Social a recuperar 36 29 36 1.851
Saldo negativo de IRPJ - - - 163
Saldo negativo de CSLL - - - 1
Total Impostos a recuperar - circulante 36 29 36 4.470
Cofins (a) - - 7.433 -
PIS (a) - - 1.629 -
Imposto sobre serviço a recuperar - - 657 -
Outros impostos a recuperar - - 299 -
Imposto de renda sobre aplicação
  financeira - - 73 -
Imposto de renda e Contibuiçao
  Social a recuperar - - 1.673 -
Saldo negativo de IRPJ - - 1.896 -
Saldo negativo de CSLL - - 405 -
Total Impostos a recuperar - não
  circulante - - 14.065 -
(a) O saldo refere-se aos valores de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos 
apurados sobre os custos de serviços e insumos.
9. Despesas antecipadas: Referem-se substancialmente aos gastos com a 
organização e produção do evento Rock in Rio, sendo apropriados ao resultado 
no momento que o evento Rock In Rio (Lisboa) ocorrer em 2020. O saldo 
comparativo refere-se aos gastos do evento Rock in Rio no Brasil, ocorrido 
em 2019. O saldo é composto como abaixo:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Serviços de produção - - 12.513 2.378
Cachês artísticos - - 2.442 5
Aluguel de espaço, estruturas e 
montagens - - 200 200
Serviços profissionais especializados - - 23 -
Serviços legais - - 47 -
Serviços profissionais - - 816 -
Cenografia - - 278 -
Comissões sobre vendas de Ingresso - - 30 -
Ações de comunicação - - 49
Outros - - 482 112

- - 16.880 2.695
Circulante - - - 2.495
Não circulante - - 16.880 200
10. Investimentos em controladas e coligadas: Composição dos 
investimentos

Percentual de 
participação

Saldo dos 
investimentos

Controladora 2020 2019 2020 2019
  Rock World 80% 80% 180.619 177.862
Total 180.619 177.862
Consolidado
  Rock Official (a) 50% 50% 35 35
  Like Fest Eventos Ltda. (b) 100% 100% 8 8
Total 43 43
Do valor de R$180.620, R$134.343 refere-se ao ágio apurado na aquisição 
do investimento na Rock World S.A. e R$28.174 se refere a Marca. O saldo 
está sujeito a teste de impairment anualmente, conforme abaixo. O valor de 
R$35 e de R$8 refere-se ao ágio apurado na aquisição do investimento na 
Rock Official e Like Fest, respectivamente. Teste de redução ao valor 
recuperável sobre o ágio e ativo intangível com vida útil indefinida. Para fins 
do teste de redução ao valor recuperável, o ágio foi alocado para a unidade 
geradora de caixa (UGC) Rock World S.A. como segue:

Controladora
2020 2019

Valor da UGC 180.619 177.862
Valor em uso 226.958 264.692
Perda por redução ao valor recuperável - -
O valor recuperável da UGC foi baseado no valor em uso, determinado através 
dos fluxos de caixa futuros descontados a serem gerados pelo uso contínuo 
da UGC. Em 31 de dezembro de 2016, o valor contábil desta UGC era maior 
que o seu valor recuperável de R$ 137.384 e, portanto, um ajuste para redução 
ao valor recuperável de R$ 81.349 foi reconhecido. A perda por redução no 
valor recuperável foi inteiramente alocada ao ágio nos saldos consolidados e 
a investimentos, nos saldos da controladora e foi registrada na rubrica “perdas 
por redução ao valor recuperável”. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o 
valor em uso da UGC é superior ao valor contábil, e portanto, não houve 
reconhecimento de redução ao valor recuperável como resultado do teste 
efetuado pela Companhia. As principais premissas utilizadas na estimativa do 
valor em uso estão apresentadas como segue:
Em percentual 2020 2019
Taxa de desconto 10% 16,0%
Taxa de crescimento na perpetuidade 3,31% 3,5%
Taxa de crescimento do LAJIDA projetado (em 5 anos) 14,9% 20,7%
A taxa de desconto é uma taxa após os impostos baseada nos títulos públicos 
de 10 anos emitidos no mercado relevante e na mesma moeda que os fluxos 
de caixa projetados, ajustada por um prêmio de risco que reflete os riscos 
adicionais de investimentos em ações e o risco sistemático específicos da 
UGC. Cinco anos de fluxos de caixa foram incluídos no modelo de fluxo de 
caixa descontado. Uma taxa de crescimento na perpetuidade foi determinada 
pelo menor entre o produto interno bruto (PIB) nominal dos países onde as 
UGCs operam e a taxa composta anual de longo prazo de crescimento do 
LAJIDA (Lucro Antes do Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) projetada 
pela Administração. O LAJIDA projetado está baseado em expectativas de 
resultados futuros, levando em consideração a experiência passada, ajustado 
para o crescimento previsto da receita. O crescimento da receita foi projetado 
levando-se em consideração os níveis de crescimento médio experimentados 
ao longo dos últimos anos, o volume de vendas estimado e o aumento dos 
preços para os próximos cinco anos. 
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(...continuação) ROCK CITY S.A.
CNPJ/ME nº 19.165.784/0001-36 - NIRE 33.3.0031094-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
Informações contábeis das controladas e coligadas

2020 2019

Ativo Passivo

 
 Prejuízo  
do exer- 

cício

Patri- 
mônio 
líquido Ativo Passivo

Lucro Líquido 
 (prejuízo) do 

exercício

Patri- 
mônio  
líquido

Controlada direta
Rock World S.A. 65.965 43.336 (13.747) 36.376 120.428 101.248 52.024 19.180
Controladas indiretas
Better World S.A. 50.557 71.272 (9.791) (10.924) 20.385 27.881 (4.607) (2.889)
Rock Official 59 1.587 - (1.528) 59 1.587 (2) (1.526)
Rock In Rio USA 3.524 24.849 (4.328) (16.997) 6.079 17.915 (1.994) (9.842)
Game Experience Eventos Ltda.    2.890 3.556 (197) (469) 2.194 2.470 191 (467)
Like Fest Eventos Ltda. 1 26 - (25) 1 26 (26) 1
Mutação dos investimentos no exercício

Saldo em 31  
de dezembro 

de 2019
Equivalência  

patrimonial

Cancelamento de  
dividendos propostos 

a receber

Outros 
resultados 

abrangentes

Saldo em 31 
de dezembro 

de 2020
Rock World S.A. 177.862 (10.998) 16.416 (2.661) 180.619

177.862 (10.998) 16.416 (2.661) 180.619
Investimento 151.967 - - - 177.862
Provisão passivo a 
  descoberto - - - - -
Variação do Investimento 25.895 - - - 2.757

Saldo em 31 
de dezembro 

de 2018
Equivalência  

patrimonial
Dividendos proposto  

a receber

Outros 
resultados 

abrangentes

Saldo em 31 
de dezembro 

de 2019
Rock World S.A. 151.967 41.619 (16.416) 692 177.862

151.967 41.619 (16.416) 692 177.862
Investimento 168.931 - - - 151.967
Provisão passivo a descoberto (16.964) - - - -
Aumento do Investimento - - - - 25.895
11. Imobilizado: O imobilizado do Grupo está composto da seguinte forma em 31 de dezembro de 2020 e 2019:
a) Composição do imobilizado

Consolidado
2020 2019

Taxa Depr. Custo
Depreciação 

acumulada
Valor  

líquido Custo
Depreciação 

acumulada
 Valor 

líquido
Móveis e utensílios 10-12% 1.350 (1.038) 312 1.551 (1.145) 406
Máquinas e equipamentos 10% 12.194 (5.871) 6.323 16.374 (5.888) 10.486
Equipamentos eletrônicos 12-25% 3.102 (2.843) 259 3.137 (2.879) 258
Benfeitoria imov. Terceiros 20% 9.091 (6.334) 2.757 9.091 (4.808) 4.283
Instalações 10% - - - 62 (44) 18
Equipamentos de transporte 25% 453 (453) - 407 (407) -
Imobilizações em andamento - 134 - 134 - - -
Conteiner 10% 5.694 (2.170) 3.524 - - -
Cenografia 5% 1.830 (1.830) - 1.419 (1.354) 65
Outros 10% 1.559 (1.054) 505 820 (730) 90

33.237 (19.423) 13.814 32.861 (17.255) 15.606
b) Ativos não circulantes mantidos para venda: A Companhia até 2019 classificava um ativo como mantido para 
venda quando o seu valor contábil fosse recuperado, principalmente, por meio de transação de venda em vez do uso 
contínuo. Estes ativos circulantes e mantidos para venda foram mensurados pelo menor entre o seu valor contábil e 
o valor justo líquido das despesas de venda. As despesas de venda foram representadas pelas despesas incrementais 
diretamente atribuíveis à venda, excluídos as financeiras e os tributos sobre o lucro. Os critérios de classificação de 
ativos circulantes mantidos para venda são atendidos quando a venda é altamente provável e o ativo ou o grupo de 
ativos mantido para venda estão disponíveis para venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos 
que sejam habituais e costumeiros para venda de tais ativos mantidos para venda e quando o nível hierárquico de 
gestão apropriado da Companhia está comprometido com o plano de venda do ativo. Ativos e passivos classificados 
como mantidos para venda são apresentados separadamente como itens circulantes no balanço patrimonial. Em 2018, 
a Companhia se comprometeu com um plano para vender parte do ativo imobilizado em sua subsidiária nos Estados 
Unidos. Assim, parte do imobilizado, mais especificamente os contêineres, foram transferidos para o grupo de ativos 
circulantes destinados para venda. Apesar dos esforços para a venda desse grupo de ativos durante o ano de 2020 
com a pandemia da Covid-19 as negociações foram parcialmente paralisadas. Com isso a Companhia por entender 
que a realização da venda do ativo no curto prazo dificilmente ocorrerá no próximo ano optou por reclassificar os ativos 
para o grupo do Imobilizado.
c. Movimentação do custo Consolidado

2019 Baixas Adições Variação cambial (*) Transferências 2020
Móveis e utensílios (a) 1.551 - - 372 (573) 1.350
Máquinas e equipamentos(d) 16.374 (7.488) - 1.633 1.675 12.194
Equipamentos eletrônicos 3.137 - 114 953 (1.102) 3.102
Benfeitoria em imóveis de terceiros (b) 9.091 - - - - 9.091
Instalações 62 (62) - - - -
Equipamento de transporte 407 (115) - 161 - 453
Imobilizações em andamento - - 134 - - 134
Conteiner (c) - - 3.524 - - 3.524
Cenografia 1.419 - - 411 - 1.830
Outros 820 - 139 600 - 1.559

32.861 (7.665) 3.911 4.130 - 33.237
Consolidado

2018 Baixas Adições Variação cambial (*) Transferências 2019
Móveis e utensílios (a) 1.530 - 4 17 - 1.551
Máquinas e equipamentos 13.113 - - 218 3.043 16.374
Equipamentos eletrônicos 2.974 - 80 83 - 3.137
Benfeitoria em imóveis de terceiros (b) 8.895 - - - 196 9.091
Instalações 62 - - - - 62
Equipamento de transporte 531 - - (124) - 407
Imobilizações em andamento 1.284 - 1.955 - (3.239) -
Conteiner (c) - - - - - -
Cenografia 1.364 - - 55 - 1.419
Outros 778 - 12 30 - 820

30.531 - 2.051 279 - 32.861
(a) Móveis e utensílios baixa Rock In Rio USA, Inc; (b) Benfeitoria em imóveis de Terceiros baixa Rock In Rio USA, 
Inc; (c) Conteiner ativo destinado para venda reclassificado para imobilizado; (*) Refere-se ao efeito de conversão nas 
controladas Better World S/A e Rock in Rio EUA, Inc, com moeda funcional diferente da moeda de apresentação. 
A despesa de depreciação reconhecida na demonstração do resultado consolidado no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 foi de R$2.435 (R$4.256 em 31 de dezembro de 2019). A Companhia avaliou e não identificou 
fatores de indicadores de impairment e por esta razão não realizou o teste de recuperabilidade (impairment) dos seus 
ativos imobilizados considerando o valor em uso ou valores realizáveis líquidos dos itens do imobilizado. A Administração 
da Companhia entende que a recuperação dos recursos aplicados na aquisição do imobilizado é plenamente viável 
por meio dos fluxos futuros líquidos de caixa.
d) Intangível: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o saldo do intangível consolidado apresenta a seguinte composição:

Consolidado
2020 2019

Ágio 134.343 134.343
Marca - “Rock in Rio” 28.174 28.174
Outros ativos intangíveis 239 130
Total 162.756 162.647
O teste de recuperabilidade do ágio está apresentado na nota explicativa 9.1.
12. Fornecedores: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o saldo de contas a pagar apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

A vencer 1 1 3.008 10.219
Vencidos até 30 dias - - 2.026 1.460
Vencidos de 31 a 60 dias - - 75 533
Vencidos de 61 a 90 dias - - 30 191
Vencidos há mais de 90 dias - - 2.566 2.037
Total 1 1 7.705 14.440
13. Passivo de arrendamento: Na data de início do arrendamento o Grupo reconhece os passivos de arrendamento 
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. 
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, o Grupo utilizou a taxa de desconto basada no mercado 
(IFRS 16.26) caso tivesse que adquirir por prazo semelhante e com garantia semelhante os recursos necessários para 
compra dos ativos. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo 
de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. A controladora Rock World S.A. aluga as suas 
instalações administrativas no Rio de Janeiro sob um contrato de arrendamento operacional, sem opção de compra, 
que expira em janeiro de 2022 e com um pagamento mensal de aluguel de R$ 51. O pagamento da locação é reajustado 
anualmente com base na variação do IGP-M. A Companhia até Junho de 2020 alugava as suas instalações 
administrativas no Rio de Janeiro sob um contrato de arrendamento operacional, sem opção de compra, que expirava 
em janeiro de 2022 e tinha como pagamento mensal de aluguel de R$ 51. Nestes contratos de locação previa-se o 
reajuste anual com base na variação do IGP-M. A Companhia optou por rescindir seus contratos uma vez que está 
sendo avaliada a possibilidade de mudança para uma nova sede. A seguir estão os valores contábeis dos ativos de 
direito de uso das instalações administrativas reconhecidos e as movimentações durante o período:

Consolidado
2019 Adições Baixa 2020

Direito de uso arrendamento 1.637 - (1.637) -
1.637 - (1.637) -

Consolidado
2018 Adições Baixa 2019

Direito de uso arrendamento - 1.637 - 1.637
- 1.637 - 1.637

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Em 1º de janeiro de 2020 - - 1.173 1.767
Ajuste Valor Presente em 01/01/2020 - - 3 (226)
Pagamentos - - (300) (584)
Atualização de Juros/correção - - 47 216
Entrega das salas da sede - - (923) -
Better leasing de equipamentos - - 357 -
Em 31 de dezembro de 2020 - - 357 1.173
Circulante - - 119 511
Não circulante - - 238 662
A Companhia também possui um contrato de aluguel com a Concessionária Rio Mais, proprietária dos imóveis, que 
atualmente compõem o Parque Olímpico do Município do Rio de Janeiro, onde foi realizado a Edição do Rock In Rio 
2019. O acordo ainda prevê que futuramente, caso a Concessionária concorde, a seu exclusivo critério, com a renovação 
das condições a ser posteriormente ajustadas a realização do Rock in Rio 2021. O referido contrato prevê que a 
Companhia pague o aluguel mínimo de R$3.500, para cada uma das edições do Rock in Rio, e o valor do aluguel 
variável em razão da quantidade de ingressos vendidos em cada umas das edições previstas. A Rock World não possui 
direito de controlar o ativo identificado, nesse caso o Parque Olímpico, pois apenas poderá utilizá-lo por um período 
curto para a realização dos festivais, descaracterizando assim a aplicabilidade do novo pronunciamento. Por isso, 
para o contrato em questão a contabilização permanecerá a mesma conforme IAS 17, reconhecendo a despesa de 
aluguel de acordo com a competência. Em dezembro de 2020 a subsidiária, Better World, firmou contratos de leasing 
para a aquisição de equipamentos para a utilização de suas operações. Os contratos totalizam aproximadamente 
Euros 62 (R$ 357 em 31 de dezembro de 2020) com vigência de 3 anos, tendo ao fim do período opção de compra 
por um valor residual determinado em seus respectivos contratos.

14. Tributos e encargos sociais a recolher e imposto de renda e contribuição social a pagar:
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
COFINS e PIS - parcelado - - 3.514 3.514
Cofins - - 92 617
PIS - - 14 127
Imposto sobre serviço - - 102 325
Imposto de renda retido na fonte de prestadores de serviço - - 134 192
Contribuições previdênciárias - - 141 220
Imposto Valor Acrescentado (IVA) - Better World - - - 39
Outros - - 39 38
Circulante - - 4.036 5.072
Imposto de renda e contribuição social - - 53 455

- - 53 455
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
COFINS e PIS - parcelado - - 3.221 6.734
Não circulante - - 3.221 6.734
15. Receitas diferidas

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Patrocínios - - 33.892 3.649
Venda de ingressos - - 19.477 960
Outras receitas (a) - - 2.421 1.347

- - 55.790 5.956
Circulante - - - 4.784
Não circulante - - 55.790 1.172
(a) Essas receitas referem-se basicamente à cessão de marca, licenciamento e vendas do Rock in Rio Club.
16. Imposto de renda e contribuição social
Reconciliação do imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (12.512) 40.842 (17.740) 79.407
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal 4.254 (13.886) 6.032 (26.998)
Efeito de alíquota de entidade no exterior - - (1.762) (846)
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial (3.739) 14.150 - -
Ajuste prejuízo fiscal controladas no exterior não reconhecido - - (1.304) (525)
Despesas não dedutíveis - - (655) (477)
Outros (515) (264) (1.502) 266
Imposto de renda e contribuição social do exercício - - 809 (28.580)
Resultado com imposto de renda e contribuição social diferidos 
  no exercício - - 2.233 (4.396)
Resultado com imposto de renda e contribuição social 
  correntes no exercício - - (1.424) (24.184)
Alíquota efetiva do imposto de renda e da contribuição social 0% 0% 5% 36%
Imposto de renda e contribuição social diferidos: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 os saldos de imposto de 
renda e contribuição social diferidos são compostos como segue:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Imposto de renda e da contribuição social sobre  prejuízo fiscal 
  e base negativa Rock World S.A. - - 4.409 -
Better World S.A - - 13.771 8.847
Rock In Rio Madrid - - 45 10
Rock In Rio USA, Inc. - - 1.259 507
Like Fest Eventos Ltda - - - 9
Diferenças temporárias - Instrumentos financeiros derivativos - - (63) -
Diferenças temporárias - Variação cambial - - (3.753) 1.051
Impostos diferidos ativo bruto - - 15.668 10.424
Impostos diferidos não reconhecidos (a) - - (1.304) (526)
Impostos diferidos (b) - - 14.364 9.898

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Diferenças temporárias - intangivel 9.579 9.579 9.579 9.579
Impostos diferidos passivo 9.579 9.579 9.579 9.579
(a) Imposto diferido não reconhecido se refere aos prejuízos fiscais das controladas Rock in Rio Madrid e Rock in Rio 
USA, Inc em função da ausência de expectativa de resultados tributáveis futuros. (b) A Companhia reconheceu o 
imposto de renda e contribuição social diferido passivo em uma combinação de negócios dado que parte do valor 
pago foi alocado a um intangível com vida útil indefinida, Marca. Esse imposto diferido foi reconhecido considerando 
a diferença de base contábil e fiscal.
(c) Expectativa de realização dos impostos diferidos ativos.
Em Controladora Consolidado
2022 - 1.505
2024 - 1.283
2026 - 1.368
2028 - 1.368
2030 - 1.368
2032 - 1.368
2034 - 1.368
2036 - 1.368
2038 - 1.368
2040 - 1.368
2042 - 632

- 14.364
17. Partes relacionadas: Os saldos com partes relacionadas estão apresentados conforme abaixo:

Controladora
2020

Empréstimos  
a receber

Outros contas 
a receber Fornecedores

Empréstimos  
a pagar

Custos 
serviços 

prestados
Rock World S/A 14.423 112 1.084 - -
Outros - - - 112 -

14.423 112 1.084 112 -
Controladora

2019

Empréstimos  
a receber

Outros contas 
a receber Fornecedores

Empréstimos  
a pagar

Custos 
serviços 

prestados
Rock World S/A - 112 1.084 -
Outros - - - 112 -

- 112 1.084 112 -
Consolidado

2020 2019

Outras  
contas 

a receber

Emprésti- 
mos a pagar  
Partes rela- 

cionadas

Forne- 
cedores  

partes rela 
cionadas

Outras  
contas 

a receber

Emprés- 
timos a pagar 

partes rela- 
cionadas

Forne- 
cedores 

partes rela- 
cionadas

Live Nation 89 - 48 63 - 34
Better SGPS - - - 73 - -
Rock City - 112 - - 112 -
Rock Official 16 - - 16 - -
Game Experience Eventos 
Ltda. 333 - - 333 - -
Like Fest Eventos Ltda. 29 - - 28 - -
Beta Soluções Integradas 
Ltda. - - - - - 532

467 112 48 513 112 566
A Companhia, atualmente, vem avaliando alternativas para prorrogação ou liquidação dos prazos dos empréstimos 
vencidos com suas subsidiárias.
Remuneração do pessoal-chave da administração

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Remuneração pessoal-chave da Administração - - 765 700
- - 765 700

18. Adiantamento para futuro aumento de capital Controladora
Valor R$ 2020 2019

Ativo
Rock World S.A. 27.847 - 27.847

- 27.847
Consolidado

Valor R$ 2020 2019
Ativo
Rock Official 480 480 480

480 480
19. Incentivos fiscais: O Grupo atua na captação de recursos para aplicação nos projetos culturais por ela explorados, 
aprovados pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (Decreto N° 44.013 de 02 de janeiro de 2013 e 
Decreto Nº 44.133 de 22 de Março de 2013) e Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (Lei n° 5.553, de 14 
de Janeiro de 2013) não sendo a beneficiária dos valores recebidos. Os valores recebidos pelo Grupo são depositados 
e mantidos em conta corrente ou aplicação financeira única para cada projeto em uma instituição financeira determinada 
por cada órgão público incentivador e apresentados na rubrica “Caixa restrito”. A contrapartida dos valores recebidos 
também está registrada em conta específica para cada projeto no passivo circulante e está representada pela obrigação 
da Companhia aplicar os referidos recursos na realização do projeto aprovado. Os gastos incorridos em cada projeto 
são debitados dessa conta, cujo saldo tende a zerar no fim do projeto. Os valores eventualmente não realizados são 
devolvidos aos referentes órgãos incentivadores quando da prestação de contas do projeto. A diferença apresentada 
entre o saldo da conta específica no passivo circulante e o do caixa restrito refere-se aos custos do projeto, pagos 
com caixa da controladora para serem futuramente reembolsados com recursos incentivados. O registro dessas 
operações incentivadas é de caráter temporário, sem impacto no resultado.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o saldo de incentivos fiscais apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Incentivos fiscais - - 5 5
- - 5 5

20. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em dezembro de 2020 o Capital Social é representado por 7.810.302 ações 
(7.810.302 em dezembro de 2019), sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 2019, os acionistas 
da Companhia aprovaram um aumento de capital mediante a emissão de 82.868 ações ordinárias, no valor total de 
R$2.932, dos quais R$ 2.164 foram pagos à vista e R$768 relativos a dividendos já declarados a alguns acionistas e 
ainda não pagos. A Companhia teve as seguintes mudanças em seu capital durante 2018: • Em 4 de maio de 2018, 
os acionistas da Companhia aprovaram o resgate e cancelamento de 3.454.875 ações ordinárias detidas pelo ex-
acionista SFX Entretenimento do Brasil Participações Ltda., Representando 50% do capital, ao preço total de resgate 
de R$92.103. O pagamento do resgate foi feito na conta de reserva de capital e em uma parcela do saldo de lucros 
acumulados. • Em 4 de maio de 2018, os acionistas da Companhia também aprovaram a emissão de 3.454.875 ações 
ordinárias para o novo acionista Live Nation International Holdings BV, representando 50% do capital social, no valor 
total de R$122.244 (R$1.000 para o capital R$121.244 para reserva de capital). • Também em 4 de maio de 2018, os 
acionistas da Companhia aprovaram um aumento de capital mediante a emissão de 817.684 ações ordinárias, no 
valor total de R$ 28.930, dos quais R$14.465 foram pagos à vista e R$14.465 relativos a dividendos já declarados. 
alguns acionistas e não pagos. b) Reserva de capital: É composto como segue:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo inicial 121.244 121.244 121.244 121.244
Absorção de parte do prejuízo (5.531) - (5.531) -
Saldo final 115.713 121.244 115.713 121.244
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(...continuação) ROCK CITY S.A.
CNPJ/ME nº 19.165.784/0001-36 - NIRE 33.3.0031094-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
os Quotistas, Conselheiros e Diretores da Rock City S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Rock City 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, 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 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. Outros assuntos: Auditoria dos 
valores correspondentes: As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Rock World S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório 
em 19 de março de 2020 com opinião sem modificação sobre essas 
demonstrações financeiras. 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. 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.

               Rio de Janeiro, 14 de maio de 2021.
ERNST & YOUNG Leonardo Donato
Auditores Independentes S.S. Contador
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ090794/0-0

DIRETORIA
ROBERTO MEDINA - Diretor

LUIS FERNANDO MOURA JUSTO - Diretor
DUARTE DE SAMPAIO E MELO MARQUES LEITE - Diretor

CONTADOR: Carlos Santana de Freitas 
 CRC - RJ nº 103.558/O-6

c) Reserva de lucros: É composto como segue:
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo inicial 14.312 - 14.312 -
Dividendos (7.331) - (7.331) -
Resultado do exercício constituição 
  de reserva legal - 1.664 - 1.664
Resultado do exercício constituição
  de reserva de retenção de lucros - 12.648 - 12.648
Absorção de parte do prejuízo (6.981) - (6.981) -
Saldo final - 14.312 - 14.312
d) Outros resultados abrangentes: Incluem as diferenças de conversão para 
real das demonstrações financeiras das controladas com moeda funcional 
(Euro ou dólar americano) diferente da controladora, além dos efeitos de 
mudança no valor justo de instrumentos derivativos designados como 
instrumentos de hedge. e) Dividendos: Para o exercício findo em 31 de 
dezemro de 2020, a Companhia não calculou dividendos. Conforme o acordo 
de acionistas da Companhia, mediante deliberação em assembleia geral, 
estabelece o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios de 60% sobre o 
lucro líquido do exercício ou em um período intermediário, ajustado nos termos 
do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019, a Companhia calculou um dividendo mínimo obrigatório de R$18.973. 
Os dividendos declarados foram calculados conforme seguem:

2020 2019
Saldo inicial - (7.557)
Resultado do período (prejuízo) (12.512) 40.842
Absorção de prejuízo 6.981 -
(-) Reserva legal (5%) - 1.664
Base de cálculo para cálculo dos dividendos mínimos
  obrigatórios - 31.621
Dividendos propostos (60%) - 18.973
Costituição de reserva de retenção de lucros - 12.648
Saldo final (5.531) -
Em 2020, a Administração propôs a absorção de prejuízo do período, a 
depender de aprovação em Assembleia competente. 21. Receita operacional 
líquida: São receitas reconhecidas com fato gerador no ano calendário de 
2020.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Patrocínio - - 1.434 133.147
Venda de ingressos - - 100 265.255
Outras receitas (a) - - 1.395 30.165
(-) Impostos sobre vendas - - (279) (51.324)

- - 2.650 377.243
2020 2019

Receita por região:
Brasil 2.171 361.982
Portugal 479 15.261

2.650 377.243
(a) O valor de outras receitas corresponde às receitas de direitos autorais, 
consultoria, cessão de uso de marcas e serviços de produção.
22. Custos dos serviços prestados

Consolidado
2020 2019

Marketing e publicidade (4.554) (12.597)
Cachês de artistas (75) (115.810)
Serviços profissionais (3.568) (27.497)
Infraestrutura (105) (2.081)
Aluguel Cidade do Rock - (6.784)
Aluguel de equipamentos e estruturas (131) (24.978)
Comérciais (480) (645)
Associações e classes - (9.983)
Cenografia (14) (9.564)
Pessoal próprio (233) (8.078)
Hospedagem e passagens aéreas (420) (13.013)
Alimentação e bebidas (12) (6.174)
Serviços profissionais especializados (1.627) (8.099)
Materiais (51) (3.199)
Ações de comunicação (1.696) (3.944)
Manutenção - (2.224)
Aluguel de veículos e estacionamento (32) (3.140)
Segurança do evento (43) (7.543)
Serviços legais - (5.807)
Fretes terrestres e marítimos (14) (745)
Projetos sociais - (50)
Comissões - (13.201)
Custos com depreciação de equipamentos (1.062) (790)
Outros custos (221) (1.499)

(14.337) (287.445)
23. Despesas administrativas e gerais

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Despesas com pessoal - - (9.505) (8.102)
Despesas administrativas (202) (1) (3.823) (1.589)
Serviços de terceiros (645) (808) (4.691) (4.568)
Depreciação - - (2.435) (3.466)
Impostos e taxas - - - (1)

(847) (809) (20.454) (17.726)
24. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Rendimentos financeiros 21 32 358 4.491
Resultados de derivativos - - 99 4.793
Variação cambial - - 21.476 8.785
Outras receitas financeiras - - 38 84
Receitas financeiras 21 32 21.971 18.153
IOF (524) - (557) (419)
Juros e multas (164) - (164) -
Despesas bancárias - - (23) (62)
Juros e multa sobre parcelamento
  de impostos - - (516) (352)
Resultados de derivativos - - - (1.642)
Outras despesas financeiras - - (254) (12)
Juros sobre arrendamento mercantil - - (47) (120)
Variação cambial - - (8.065) (7.662)
Despesas financeiras (688) - (9.626) (10.269)
Total (667) 32 12.345 7.884
25. Instrumentos financeiros: 25.1. Instrumentos derivativos: A Companhia, 
suas coligadas e controladas, têm por política contratar operações com 
instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar os riscos 
inerentes às suas operações, principalmente aqueles referentes aos gastos 
com produção dos eventos realizados. A Companhia, suas coligadas e 
controladas não adquirem instrumentos financeiros derivativos de caráter 
especulativo. a) NDF - Non-Deliverable Forward: A Companhia utiliza 
instrumentos financeiros derivativos, As operações de NDF - Non-Deliverable 
Forward, são contratadas com o objetivo de mitigar os riscos de variação do 
dólar norte-americano perante o ao real brasileiro em relação aos custos de 
produção do evento Rock in Rio. Estes instrumentos financeiros derivativos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um contrato de 
derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao valor justo. 
Derivativos são registrados como ativos financeiros quando o valor justo é 
positivo e como passivos financeiros quando o valor justo é negativo. Para fins 
de contabilidade de hedge, os referidos instrumentos de proteção foram 
classificados como hedge de fluxo de caixa, uma vez que visa proteger 
Companhia contra mudanças nas taxas de câmbio em 100% das operações 
que envolvem cachês de artistas internacionais. A parcela efetiva do ganho 
ou perda do instrumento de hedge é reconhecida em outros resultados 
abrangentes, enquanto qualquer parcela inefetiva é reconhecida imediatamente 
na demonstração do resultado. A reserva de hedge de fluxo de caixa é ajustada 
ao menor valor entre o ganho ou a perda acumulada no instrumento de hedge 
e a mudança acumulada no valor justo do item objeto de hedge. A Companhia 
utiliza contratos futuros de moedas como hedge de sua exposição ao risco de 
moeda estrangeira em transações previstas e compromissos firmes. As 
mudanças nas politicas contábeis resultantes da adoção do CPC 48/IFRS 9 

foram aplicadas prospectivamente. As operações de NDF - Non-Deliverable 
Forward, contratadas com o objetivo de mitigar os riscos de variação do dólar 
norte-americano perante ao real brasileiro em relação aos custos de produção 
do evento Rock in Rio. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apurou 
ganho líquido no montante de R$ 123 (Ganho de R$ R$ 3.261 em 31 de 
dezembro de 2019) tendo todas as operações liquidadas dentro do exercício. 
25.2. Gerenciamento de riscos financeiros: O Grupo está exposto a riscos 
advindos de instrumentos financeiros associados a suas operações. Em 31 
de dezembro de 2020 e de 2019, a Administração avaliou que o Grupo está 
exposto aos seguintes riscos: • Risco de crédito; • Risco cambial; • Risco de 
liquidez; e • Risco de mercado. A estratégia de gerenciamento de riscos do 
Grupo é definida pela alta administração em conjunto com o Conselho de 
Administração. A diretoria é responsável por supervisionar a gestão desses 
riscos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir 
mudanças nas condições de mercado e nas atividades do Grupo. A seguir 
estão demonstrados os instrumentos financeiros e os principais riscos 
financeiros aos quais o Grupo está exposto, as estratégias de gerenciamento 
de riscos aplicadas e os respectivos efeitos nas demonstrações financeiras:

Controladora Consolidado
2020 2020

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros não-mensurados 
  ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 139 139 25.986 25.986
Contas a receber - - 3.497 3.497
Outras contas a receber - - 695 695
Empréstimos a receber partes
  relacionadas - - - -
Adiantamento para futuro aumento 
  de capital - - 480 480
Outros ativos financeiros - - 79 79
Outras contas a receber com partes 
  relacionadas 112 112 467 467
Passivos financeiros não-
  mensurados ao valor justo
Fornecedores 2 2 7.706 14.440
Fornecedores - partes relacionadas - - 48 566
Passivos financeiros de arrendamento - - 357 1.173
Adiantamentos de clientes - - 259 381
Outras contas a pagar - - 1.150 1.577

Controladora Consolidado
2019 2019

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros não-mensurados
  ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 1.387 1.387 33.565 33.565
Contas a receber - - 17.340 17.340
Outras contas a receber - - 1.276 1.276
Empréstimos a receber partes
  relacionadas - - - -
Adiantamento para futuro aumento 
  de capital - - 480 480
Outros ativos financeiros - - 48 48
Outras contas a receber com partes
  relacionadas 112 112 513 513
Passivos financeiros não-
  mensurados ao valor justo
Fornecedores - - 14.440 14.440
Fornecedores - partes relacionadas 1 1 566 566
Passivos financeiros de arrendamento - - 1.173 1.173
Adiantamentos de clientes - - 381 381
Outras contas a pagar - - 1.577 1.577
A tabela acima apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos 
financeiros e passivos financeiros do Grupo e suas controladas e coligadas e 
inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não 
mensurados ao valor justo. Os instrumentos financeiros derivativos são 
mensurados ao valor justo com base em inputis de nível 2 da hierarquia de 
valor justo, considerando instrumentos similares disponíveis no mercado. Não 
ocorreram transferências entre o Nível 1, Nível 2 e Nível 3 durante o ano. 
Considerando-se o vencimento de curto prazo dos empréstimos, o valor contábil 
é uma aproximação razoável do valor justo. As tabelas abaixo mostram os 
principais riscos financeiros que o Grupo está exposto, as estratégias de gestão 
de risco utilizados e seus efeitos sobre as demonstrações financeiras 
consolidadas. O Grupo também tem um risco relacionado com a concentração 
geográfica de suas operações no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa 
(Portugal e Espanha), estando sujeito a partir de efeitos negativos das forças 
econômicas e políticas dentro desses mercados/áreas geográficas. a) Risco 
de crédito: Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas 
decorrentes da falha de um cliente, ou de uma contraparte em um instrumento 
financeiro, cumprir com suas obrigações contratuais. Os instrumentos 
financeiros que expõem a Companhia ao risco de crédito referem-se aos saldos 
de caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, instrumentos financeiros 
derivativos, empréstimos com partes relacionadas e outros ativos financeiros. 
Com o intuito de minimizar esse risco, a Companhia efetua transações apenas 
em instituições financeiras com reconhecida liquidez, mediante definição da 
Administração. O risco de crédito vinculado aos saldos de contas a receber é 
gerenciado através da seleção criteriosa dos clientes, em sua maioria empresas 
de renome nacionalmente e internacionalmente. A Administração acompanha 
constantemente os saldos de clientes e avalia, a cada data de divulgação, a 
necessidade de registro de perdas estimadas. Historicamente, o índice de 
inadimplência verificado é praticamente nulo. O valor contábil dos ativos 
financeiros representa a exposição máxima da Companhia ao risco de crédito. 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, essa exposição máxima, apresentava 
os seguintes montantes:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 139 1.387 25.986 33.565
Contas a receber - - 3.497 17.340
Outras contas a receber - - 695 1.276
Empréstimos a receber partes
  relacionadas 112 112 467 513
Outras contas a receber com partes
  relacionadas - - - -
Outros ativos financeiros - - - -

251 1.499 30.645 52.694
b) Risco cambial: O risco cambial decorre da possibilidade de ocorrência de 
variações nas taxas de câmbio, que afetem os saldos de ativos e passivos em 
moeda estrangeira e, consequentemente, as receitas e despesas da 
Companhia. O grupo está exposto a oscilações na taxa de câmbio, provenientes 
da aquisição de equipamentos e serviços no exterior, dos saldos com partes 
relacionadas com sede no exterior, dos investimentos em subsidiárias no 
exterior e dos saldos de empréstimos e financiamentos contratados. Para os 
custos de produção do evento Rock in Rio, a Controladora Rock World S.A. 
contrata operações de NDF com o objetivo de mitigar o risco combial, conforme 
divulgado na nota explicativa 22.1 - Instrumentos derivativos. Em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019, a Companhia e suas controladas possuem os 
seguintes saldos em moeda estrangeira registrados no balanço patrimonial:

Controladora Consolidado
Valor contábil Valor contábil

2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa - - 16.055 959
Contas a receber - - 3.585 3.199
Outras contas a receber - - 370 1.020
Outras contas a receber-partes 
relacionadas - - 1.551 1.597
Outros ativos financeiros - - - -
Fornecedores - - (3.330) (2.702)
Instrumento financeiro derivativo - - 186 -
Outras contas a pagar - - - -
Fornecedores - partes relacionadas - - (48) (34)

- - 18.369 4.039

c) Risco de liquidez: A área financeira dispõe de mecanismos para previsão 
e controle tempestivo das projeções de fluxo de caixa, com o intuito de 
assegurar que a Companhia tenha plena capacidade de honrar suas 
obrigações. Para tanto são monitorados constantemente os níveis de 
endividamento da Companhia e sua controlada. A seguir, estão os vencimentos 
contratuais de passivos financeiros na data da demonstração financeira. 
Esses valores são brutos e não-descontados, e incluem pagamentos de juros 
contratuais e excluem o impacto dos acordos de compensação.
31 de dezembro de 2020 Consolidado

Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais

Valor 
con- 
tábil

6 meses 
ou menos

6-12 
meses

1-2 
anos

2-5 
anos

Mais 
que 5 
anos

Passivos financeiros
  não derivativos - - - - - -
Fornecedores 7.706 6.133 - 1.573 - -
Fornecedores - partes
  relacionadas 48 48 - - - -
Empréstimos a pagar -
  partes relacionadas 112 - 112 - - -
Passivo de arrendamento 357 - 119 119 119 -
Outras contas a pagar 1.150 544 298 - - 308

9.373 6.725 529 1.692 119 308
31 de dezembro de 2019 Consolidado

Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais

Valor 
con- 
tábil

6 meses 
ou menos

6-12 
meses

1-2 
anos

2-5 
anos

Mais 
que 5 
anos

Passivos financeiros
  não derivativos 14.440 14.440 - - - -
Fornecedores 566 566 - - - -
Fornecedores - partes
  relacionadas 112 112 - - - -
Empréstimos a pagar -
  partes relacionadas 1173 270 540 363 - -
Passivo de arrendamento 1.577 1.577 - - - -
Outras contas a pagar - - - - - -

17.868 16.965 540 363 - -
d) Risco de taxa de juros: A Companhia não possui ativos relevantes sujeitos 
a variações de taxas de juros. O risco de taxa de juros advém, de operações 
de empréstimos e financiamentos contratadas pela Companhia e suas 
controladas também não traz risco de taxas de juros uma vez que as taxas 
para as operações mais relevantes, são pré fixados, vide nota explicativa nº 
13. 26. Provisão para contingências: Durante o curso normal dos negócios, 
a Companhia está ocasionalmente envolvida com reclamações e litígios. As 
provisões são constituídas quando a probabilidade de perda é considerada 
provável e o montante desta perda pode ser razoavelmente estimado. Em 
31 de dezembro de 2020 e 2019, não foram constituídas provisões por não 
existirem processos relevantes com expectativa de perda provável. Não são 
estabelecidas provisões para as contingências cuja probabilidade de perda 
é possível. A Companhia possui em 31 de dezembro de 2020 discussões 
judiciais de perda possível cuja o risco financeiro é de aproximadamente R$ 
3.970 (R$ 3.350 em 31 de dezembro de 2018). A determinação da 
probabilidade e a estimativa do valor real de tais perdas são inerentemente 
imprevisíveis e, portanto, é possível que o resultado final de tais reclamações 
e litígios possam ser diferentes dos valores das causas. A principal ação cível 
em que a Companhia responde solidariamente foi impetrada pelo Ministério 
Publico do Estado do Rio de Janeiro. A ação proposta em 20 de Agosto de 
2019 busca indenização por práticas de propaganda irregular de cigarros 
durante a edição do Rock in Rio 2017 e proibição em edições futuras. 
Em agosto de 2019, foi realizada uma audiência de conciliação onde foram 
firmadas obrigações em relação à venda de cigarros sob pena de multa de 
R$ 100 mil reais e designando diligencias de inspeção, sendo o valor total 
estimado da ação de R$ 1 milhão. Em novembro de 2019, a Companhia 
entrou com recurso solicitando a redução do valor da multa. Atualmente 
aguarda-se a publicação da sentença para apresentação da apelação. 
A Companhia também era parte envolvida em outros processos trabalhistas 
e cíveis em andamento e que está discutindo essas questões tanto na esfera 
administrativa como na judicial. As causas trabalhistas somam R$ 755 mil 
(R$ 449 mil na esfera administrativa), havendo um único processo 
significativo, no montante de R$ 170 mil que ainda transita na esfera 
administrativa por ter sido interpretado pela Superintendencia Regional do 
Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro irregularidade nas contratações e 
valores pagos ao SATED-RJ. Em 14 de dezembro de 2017, a Companhia foi 
autuada pela Fazenda do Município do Rio de Janeiro visando, em síntese, 
a cobrança de ISS sobre a importação de serviços, destes os quais se destaca 
o cachê dos músicos contratados no exterior relativo ao período de 2012 a 
2016. O valor atualizado do referido auto de infração é de R$ 15.854 mil. 
O entendimento dos Consultores Juridicos da Companhia é que o risco de 
perda é remoto para a importação dos serviços dos artistas e representa 
89% do valor do débito que totaliza o montente de 14.124 mil. Para os demais 
serviços técnicos contratados durante o mesmo período entende-se que o 
risco de perda é possível para a Companhia com uma exposição total em 
R$ 1.730 mil. Em janeiro de 2018, a Companhia entrou com um mandado 
de segurança contra a Fazenda do município do Rio de Janeiro solicitando 
o afastamento da cobrança do ISS sobre importação de serviços, quando 
em Junho foi deferida liminar determinando a suspensão e exigilidade do 
recolhimento do imposto a qual continua em vigor. Diante da liminar 
concedida, a Companhia não vem recolhendo o ISS sobre importação de 
serviço no exercício de 2019. Atualmente aguarda-se nova decisão. Em 30 
de agosto de 2017, a Companhia entrou com o mandado de segurança contra 
Receita Federal do Brasil visando a exclusão do ISS (Imposto sobre serviços) 
da base de cálculo das contribuições sociais PIS e COFINS, bem como a 
recuperação/repetição dos valores recolhidos a maior nos últimos 5 anos, 
onde em 2018 foi concedida liminar a favor da Companhia. A Receita Federal 
entrou com Recurso Especial e extraordinário e aguarda-se nova decisão. 
Com base na experiência da Companhia, informações atuais e na legislação 
aplicável, não se acredita que seja razoavelmente possível que qualquer 
processo ou eventuais sinistros relacionados terão um efeito material nas 
demonstrações financeiras. As provisões para eventuais perdas decorrentes 
desses processos são estimadas e atualizadas amparadas por seus 
consultores legais. 27. Eventos subsequentes: No dia 4 de Março de 2021 
a organização da Companhia baseada nas indefinições do cenário mundial 
da pandemia de Covid-19 e no fato de que a esta altura do ano, a organização 
do evento já estaria entrando tanto no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, 
quanto no Parque Bela Vista, em Lisboa, para dar início às montagens do 
evento decidiu adiar ambos os festivais para 2022. Toda esta mudança teve 
como único objetivo preservar a saúde dos milhares de visitantes que habitam 
as Cidades do Rock durante os dias de festival. Para o Rock in Rio, sua 
divulgação é um momento de alegria e festa e, para que siga desta forma, 
novas datas já foram definidas para os dois países. No Brasil, o evento ocorre 
nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. E em Portugal, será 
realizado em 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.
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ROCK WORLD S.A.
CNPJ/ME 13.212.200/0001-50 - NIRE 33.3.0029682-4

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida 22 2.171 365.330 2.650 377.243
( - ) Custos dos serviços 
  prestados 23 (5.977) (274.397) (14.337) (287.445)
Lucro (prejuízo) bruto (3.806) 90.933 (11.687) 89.798
Despesas administrativas 
  e gerais 24 (14.099) (13.158) (19.607) (16.917)
Despesas comerciais (160) (245) (160) (245)
Outras receitas (despesas) 5.784 (230) 2.412 (166)
Equivalência patrimonial 10 (14.315) (5.792) (195) (138)

(22.790) (19.425) (17.550) (17.466)
Resultado antes do resultado
  financeiro e dos impostos 
  sobre o lucro (26.596) 71.508 (29.237) 72.332
Resultado financeiro 25
Despesas financeiras (8.250) (8.780) (8.938) (10.269)
Receitas financeiras 21.494 19.166 21.950 18.121

13.244 10.386 13.012 7.852
Resultado antes da tributação 
  sobre o lucro (13.352) 81.894 (16.225) 80.184
Imposto de renda e 
  contribuição social
Impostos correntes 17 (1.375) (23.835) (1.424) (24.184)
Impostos diferidos 17 980 (6.035) 2.233 (4.396)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (13.747) 52.024 (15.416) 51.604
Atribuído aos acionistas controladores (13.747) 52.024 (13.746) 52.024
Atribuído aos acionistas não
  controladores - - (1.670) (420)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

Capital 
social

Ações em 
tesouraria

Reserva 
legal

Retenção 
de lucros

Ajuste de  
avaliação 

patrimonial

Lucros 
(Prejuízos) 

acumulados Total

Participação de 
acionistas não 
controladores

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018 36.728 (392) - - (4.213) (45.311) (13.188) (11.241) (24.429)
Constituição de capital por absorção 
  de prejuízos (34.728) - - - - 34.728 - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 52.024 52.024 (420) 51.604
Constituição de reserva de legal - - 400 - - (400) - - -
Dividendos mínimos propostos - - - - - (20.521) (20.521) - (20.521)
Constituição de reserva de retenção de lucros - - - 20.520 - (20.520) - - -
Hedge de fluxo de caixa, líquido de imposto 
  de renda - - - - 1.088 - 1.088 - 1.088
Ajustes acumulados de conversão - - - - (223) - (223) (470) (693)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.000 (392) 400 20.520 (3.348) - 19.180 (12.131) 7.049
Dividendos propostos para constituição
  de reserva - - - - - 20.521 20.521 - 20.521
Constituição de reserva de retenção de lucros - - - 20.521 - (20.521) - - -
Absorção de prejuízos do exercício - - - (13.746) - - (13.746) (1.670) (15.416)
Hedge de fluxo de caixa, líquido de imposto
  de renda - - - - 123 - 123 - 123
Ajustes acumulados de conversão - - - - (3.449) - (3.449) (3.469) (6.918)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.000 (392) 400 27.295 (6.674) - 22.629 (17.270) 5.359

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (13.747) 52.024 (15.417) 51.604
Ajustes para conciliar o lucro do exercício:
Depreciação e amortização 2.583 2.978 3.237 4.256
Depreciação do ativo de arrendamento 263 - 263 -
Equivalência patrimonial 14.315 5.792 195 138
Imposto de renda e contribuição 
  social corrente 1.375 23.835 1.424 24.184
Impostos de renda e contribuição
   social diferidos (980) 6.035 (2.233) 4.396
Instrumentos financeiros derivativos - (3.261) - (3.261)
Ganho na anulação do ativo e passivo 
  de arrendamento (51) - (51) -
Juros sobre arrendamento 47 120 47 120
Juros parcelamento 516 - 516 -
Juros e variação cambial empréstimos (13.921) (3.138) (12.902) (673)
Baixa tangíveis 65 - 3.712 -
Provisão para perda de crédito esperada 1.603 - 2.449 587
Créditos tributários (7.399) - (7.399) -
Outras provisões 1 5.440 525 5.288

(15.330) 89.825 (25.634) 86.639
(Aumento) redução de ativos e aumento 
  (redução) de passivos
Contas a receber 10.380 (4.227) 9.007 (4.464)
Impostos a recuperar (783) 442 (1.000) 442
Imposto de renda e contribuição social
  a recuperar (77) (1.475) (802) (1.668)
Adiantamento a fornecedores 209 189 3.245 (2.057)
Despesas antecipadas (6.073) 12.121 (13.191) 8.934
ISS diferido (152) 1.287 (152) 1.287
Depósito caução 6 7 6 7
Contas a receber - partes relacionadas (310) (782) (1.216) (28)
Outros ativos 13 12 1.072 177
Fornecedores (7.364) 1.440 (7.689) 730
Tributos e encargos sociais (1.065) 701 (1.065) 316
Imposto de renda e contribuição social
  a pagar - - (646) (524)
Adiantamento de clientes (332) 381 (122) 381
Receitas diferidas 16.948 (50.530) 50.438 (45.746)
Fornecedores - partes relacionadas 870 (384) 870 533
Tributos a recolher parcelados (3.513) (3.514) (3.513) (3.514)
Incentivos fiscais - (205) - (205)
Outros passivos (226) 222 (774) 45
Imposto de renda e contribuição
  social pagos - (23.835) - (23.835)
Juros pagos parcelamento (516) (352) (516) (352)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
  atividades operacionais (7.315) 21.323 8.318 17.098
Fluxo de caixa das atividades
  de investimento
Aquisição de participações em
  outras sociedades - (4.196) - -
Aquisição de imobilizado e intangível (388) (2.347) (878) (2.359)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
  de investimento (388) (6.543) (878) (2.359)
Fluxo de caixa das atividades
  de financiamento
Instrumentos financeiros derivativos - 3.261 - 3.261
Dividendos pagos - (3.765) - (3.765)
Arrendamento mercantil (300) (584) 44 (584)
Empréstimos - partes relacionadas (13.424) - (13.424) -
Caixa líquido aplicado nas atividades 
  de financiamento (13.724) (1.088) (13.380) (1.088)
Aumento (redução) de caixa e 
  equivalente de caixa (21.427) 13.692 (5.940) 13.651
Caixa e equivalente a caixa no início
  do exercício 31.218 17.526 32.178 18.548
Efeito da variação cambial sobre o saldo 
  de caixa e equivalente de caixa - - (391) (21)
Caixa e equivalente a caixa no final
  do exercício 9.791 31.218 25.847 32.178
Aumento (redução) de caixa e
  equivalente de caixa (21.427) 13.692 (5.940) 13.651

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

Relatório da Administração
A Rock World S.A (“Companhia”) anuncia seu resultado do ano 2020. Todas 
as informações financeiras a seguir, exceto quando indicado de outra forma, 
são apresentadas em Reais, com base em números consolidados, de acordo 
com a legislação societária brasileira e alinhado com os pronunciamentos, 
interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e IFRS. Introdução - Criado em 1985 e com 34 anos de 
vida, o Rock in Rio é parte relevante da história da música mundial. O evento 
já soma 20 edições, 119 dias e mais de 1.600 atrações musicais. Nascido no 
Rio de Janeiro, o Rock in Rio conquistou não só o Brasil como, também, 
Portugal, Espanha e, em maio de 2015, chegou aos Estados Unidos da 
América, sempre com a ambição de levar todos os estilos de música aos mais 
variados públicos. Muito mais que um evento de música, o Rock in Rio pauta-
se também por ser um evento responsável e sustentável. Em 2001, através 
do projeto social “Por um mundo melhor”, assumiu o compromisso de 
consciencializar as pessoas para o fato de que pequenas atitudes no dia-a-
dia são o caminho para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Em 
2013, o Rock in Rio recebeu a certificação da norma ISO 20121 - Eventos 
Sustentáveis, um reconhecimento do poder realizador da marca que 

desenvolve diversas ações com vista à construção de um mundo melhor. 
Highlights 2020 - Em 2020 ocorreu um dos cenários mais desafiadores 
vivenciados pela população mundial, decorrente da pandemia da Covid-19, 
um acontecimento sem precedentes em nosso negócio com 35 anos de 
história. No final do mês de março de 2020, as autoridades sanitárias diante 
do falta de tratamento para a covid-19 e para não impactar e comprometer o 
sistema de saúde, adotou medidas de distanciamento social. Diante disso, a 
Administração da Companhia optou por cancelar o festival Rock in Rio 
Lisboa, inicialmente previsto para ocorrer em junho de 2020, atendendo 
exigências das autoridades públicas locais. Perspectivas - Apesar do ano de 
2020 ter sido um imenso desafio para a empresa, funcionários e fãs sabemos 
que teremos muitas oportunidades para os próximos anos. Durante este 
difícil período, a Companhia se esforçou e concentrou-se em transformar 
esse desafio em oportunidade de melhorar seus negócios. Campanha de 
vacinação - A distribuição de vacinas está acelerando e com isso espera-se 
um diminuição significativa dos casos da Covid na maior parte do mundo. O 
que nos dá ainda mais confiança de um retorno seguro, onde poderemos 
voltar, em breve, a realizar nossos festivais. Em princípio espera-se tanto 
para Portugal, quanto Brasil, que grande parte da população esteja vacinada 

ao fim do ano. Diante do grande impacto social e econômico que o lockdown 
teve sobre o público em geral, acreditamos que haverá um forte impulso para 
reabrir a sociedade rapidamente assim que houver a disponibilização das 
vacinas para todos. Voltaremos ainda mais fortes nas próximas edições as 
quais toda a administração vem trabalhando para proporcionar sempre a 
melhor experiência possível na indústria do entretenimento, para a realização 
das edições do Rock in Rio Brasil e Lisboa, em 2022. Considerações finais 
- Em cumprimento às disposições previstas, a Companhia contratou os 
serviços de auditoria da Ernst & Young Auditores Independentes. A Companhia 
adota como política atender a regulamentação que define as restrições de 
serviços a serem prestados pelos auditores independentes às companhias 
abertas. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 não 
foram prestados pelos auditores e partes a eles relacionadas, serviços que 
não aqueles de auditoria independente. Agradecimentos - A Rock World 
S.A. agradece a todos os colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, 
entidades governamentais e todos aqueles que dedicaram seu tempo e 
eficiência ao desempenho da Companhia, contribuindo para o desenvolvimento 
e aprimoramento de suas atividades, assim como os resultados até então 
alcançados.                                                                          A Administração.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (13.746) 52.024 (15.416) 51.604
Outros resultados abrangentes:
Itens que podem ser subsequentemente 
  reclassificados para o resultado:
Hedge de fluxo de caixa 186 1.649 186 1.649
Impostos diferidos sobre hedges 
  de fluxo de caixa (63) (561) (63) (561)
Ajustes acumulados de conversão (3.448) (223) (6.918) (693)
  Resultados abrangentes total (17.071) 52.889 (22.211) 51.999
Resultados abrangentes atribuídos aos:
Acionistas controladores (17.071) 52.889 (17.071) 52.889
Acionistas não controladores - - (5.140) (890)
Resultados abrangentes total (17.071) 52.889 (22.211) 51.999

Controladora Consolidado
Ativos Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 9.791 30.644 25.847 31.604
  Caixa restrito 6 - 574 - 574
  Contas a receber 7 1.862 14.728 3.497 17.340
  Impostos a recuperar 8 - 1.466 - 1.467
  Imposto de renda e contribuição 
    social a recuperar 8 - 2.302 - 2.974
  Adiantamentos a fornecedores 89 298 219 2.544
  Despesas antecipadas 9 - 48 - 2.495
  ISS diferidos - 59 - 59
  Instrumentos financeiros derivativos 186 - 186 -
  Ativos a receber permuta 883 - 883 -
  Outras contas a receber 52 65 695 1.276
  Ativos mantidos para venda 11 - - - 2.734

12.863 50.184 31.327 63.067

Não circulante
  Empréstimos com partes 
    relacionadas 18 50.037 36.116 - -
  Adiantamento para futuro 
    aumento de capital 19 17.309 17.309 480 480
  Despesas antecipadas 9 6.321 200 16.880 200
  ISS diferidos 211 - 211 -
  Impostos a recuperar 8 12.180 - 14.065 -
  IRPJ e CSLL diferidos 17 593 1.051 14.364 9.898
  Depósito caução 25 31 25 31
  Outros ativos financeiros - - 79 48
  Outras contas a receber com 
    partes relacionadas 18 2.527 2.217 1.551 1.597
  Investimentos 10 43 43 43 43
  Imobilizado 11 9.505 12.023 13.814 15.606
  Direito de uso arrendamento 13 - 1.132 - 1.132
  Intangível 227 122 239 130

98.978 70.244 61.751 29.165

Total do ativo 111.841 120.428 93.078 92.232

Controladora Consolidado
Passivos Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante
  Fornecedores 12 4.374 11.738 7.704 14.439
  Passivo de arrendamento 13 - 511 119 511
  Imposto de renda e contribuição 
    social a pagar 14 - - 53 455
  Tributos e encargos sociais 
    a recolher 14 3.938 5.003 4.036 5.071
  Dividendos a pagar 20 - 20.521 - 20.521
  Adiantamentos de clientes 49 381 259 381
  Adiantamento para futuro 
    aumento de capital 18 - 27.847 - 27.847
  Receitas diferidas 15 - - - 4.784
  Incentivos fiscais 20 5 5 5 5
  Outras contas a pagar 529 755 1.150 1.579

8.895 66.761 13.326 75.593
Não circulante
  Empréstimos - partes
    relacionadas 18 14.535 112 14.535 112
  Passivo de arrendamento 13 - 662 238 662
  Receitas diferidas 15 18.120 1.172 55.790 1.172
  Fornecedores - partes
    relacionadas 18 2.361 1.491 48 566
  Tributos a recolher parcelados 14 3.221 6.734 3.221 6.734
  Capital à integralizar 149 149 149 149
  Outras provisões - - 79 57
  Provisão para passivo a
    descoberto de controlada/
    coligada 10 41.931 24.167 333 138

80.317 34.487 74.393 9.590
Patrimônio líquido 21
  Capital social 2.000 2.000 2.000 2.000
  Reserva de lucros 27.695 20.920 27.695 20.920
  (-) Ações em tesouraria (392) (392) (392) (392)
  Ajuste de avaliação patrimonial (6.674) (3.348) (6.674) (3.348)
  Total patrimônio líquido 22.629 19.180 22.629 19.180
  Patrimônio líquido atribuível à 
    participação de acionistas 
    controladores 22.629 19.180 22.629 19.180
Participação de acionistas não
  controladores - - (17.270) (12.131)
Patrimônio líquido total 22.629 19.180 5.359 7.049
Total do passivo e patrimônio líquido 111.841 120.428 93.078 92.232

1. Contexto operacional: A Rock World S.A. (“Rock World” ou “Companhia”) 
é uma sociedade anônima, de capital fechado, com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A Companhia foi constituída em 7 de 
fevereiro de 2011, com a denominação social de Focuspar Participações 
S.A., tendo alterado sua denominação social para Rock World S.A. em 16 de 
dezembro de 2011. A Companhia iniciou suas operações em 7 de fevereiro 
de 2012. As demonstrações financeiras da Companhia incluem a Companhia 
e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Grupo”). A Companhia 
tem por objeto: (i) a promoção e realização de eventos cuja principal atração 
seja a música, abertos ao público em geral, que envolvam ou não atrações 
secundárias de natureza diversa, atividades sociais e comércio de gêneros 
alimentícios e outros produtos, além de serviços em geral, e que envolvam 
uma pluralidade de dias e atrações de música, músicos ou bandas de música, 
no Brasil ou no exterior, com a designação Rock in Rio (Festival Rock in Rio); 
(ii) criação e negociação de conteúdo cultural e artístico relacionado aos 
festivais Rock in Rio e/ou que utilize as marcas Rock in Rio; (iii) licenciamento 
e/ou cessão de uso da marca Rock in Rio e marcas a ela relacionadas; (iv) 
administração de programa de fidelidade que utilize a marca Rock in Rio; e 
(v) campanhas relacionadas aos eventos e às marcas relacionadas aos 
eventos; e (vi) produzir e realizar eventos esportivos, culturais, artísticos e 
exploração de feiras de jogos eletrônicos. COVID-19 - Desde o início do ano 
de 2020, a Companhia monitora a disseminação do novo Coronavírus (Covid 
19) no mundo. Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
categorizou o Coronavírus como uma pandemia, tendo adotado como 
principal medida de combate, o distanciamento social, um acontecimento 
sem precedentes para a Companhia em seus 35 anos de história. Diante 
desse cenário, a Companhia optou por cancelar o festival Rock in Rio Lisboa 
inicialmente previsto para ocorrer em junho de 2020 atendendo exigências 
das autoridades públicas locais. A Companhia, em decorrência do cenário 
adverso no ano, adotou a MP 936/2020, nova medida provisória trabalhista 
que previu a possibilidade de redução da carga horário e dos salários durante 
a pandemia do novo coronavírus, tendo entrado em vigor em abril de 2020, 
com esta medida tomada pela Companhia gerou um impacto aproximadamente 
de R$ 500 mil. Paralelamente a isso a Companhia adotou o regime do home 
office visando manter a saúde de seus empregados e corroborando as 
recomendações dos órgãos responsáveis locais, tanto no Brasil quanto em 
Portugal. A distribuição de vacinas está acelerando, e com isso espera-se 
uma diminuição significativa dos casos da Covid na maior parte do mundo. O 
que nos dá ainda mais confiança de um retorno seguro onde poderemos 
voltar, em breve, a realizar nossos festivais. Diante do impacto da Covid-19 a 
Administração revisou o valor recuperável dos ativos com o objetivo de 
avaliar se os eventos e/ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais indicava uma possível deterioração ou perda de seu valor 
recuperável. Havendo eventualmente evidências identificadas e tendo o valor 
contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para 
desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Desta 
forma quando a Companhia realizou o teste de redução ao valor recuperável 
do ágio em 31 de dezembro em meio a pandemia do Covid-19 e como 
premissa base foi considerado que os próximos festivais ocorressem a partir 
de 2022. Avaliada todas premissas não foram identificados circunstancias 
que indicassem que o valor contábil tenha se deteriorado, não havendo 
portanto necessidade de provisão. 2. Base de preparação e apresentação 
das demonstrações financeiras: a) Declaração de conformidade (com 
relação às normas IFRS): As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foi autorizada pela Administração em 14 de maio de 2021. 
b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, com exceção 
dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado como no caso dos derivativos que são mensurados pelo valor justo. 
c) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. As estimativas 
contábeis são reconhecidas no exercício em que são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros que possam ser afetados. Tendo em vista as 
incertezas inerentes ao processo de estimativa e à construção de julgamentos, 
os reais valores de liquidação das transações podem apresentar divergências 
significativas em relação aos valores registrados nas demonstrações 
contábeis. As estimativas incluem contingências, provisão para 
recuperabilidade do imposto diferido ativo, valor justo dos derivativos, vida útil 
dos ativos e mensuração de perda de crédito esperada para contas a receber. 
d) Moeda funcional: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
são apresentadas em Real, moeda funcional da Companhia. A moeda 
funcional das controladas localizadas na Europa é o Euro e das controladas 
localizadas nos Estados Unidos é o dólar americano, conforme descrito no 
item (2.1 b). e) Sazonalidade: Devido ao calendário sazonal para a realização 
dos festivais, a Companhia apresenta saldos mais elevados de receita 
quando da realização destes festivais. Essa sazonalidade também resulta em 
saldos mais elevados em caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, 
despesas antecipadas, contas a pagar a fornecedores e receitas diferidas 
para a Companhia, em diferentes épocas do ano. 3. Principais práticas 

contábeis: As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. a) Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes incluem caixa, saldos em conta 
movimento e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a contar 
da data do balanço e com risco insignificante de mudança de seu valor de 
mercado. b) Conversão de saldos denominados em moeda estrangeira: 
A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e 
apresentação das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos para a 
moeda funcional (o Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos 
respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da 
atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio 
vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios são 
reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. Em 31 de 
dezembro de 2020, US$ 1 era equivalente a R$ 5,1967 (R$ 4,0307 em 31 de 
dezembro de 2020) e EUR 1 era equivalente a R$ 6,3779 (R$ 4,5305 em 31 
de dezembro de 2019). O ganho ou perda cambial em itens monetários é a 
diferença entre o custo amortizado na moeda funcional no começo do 
exercício, ajustado por juros efetivos e pagamentos durante o exercício, e o 
custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício 
de apresentação. Ativos e passivos não monetários que são mensurados 
pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda 
funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens 
não monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos com base na taxa de câmbio na data da 
transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da reconversão 
são geralmente reconhecidas no resultado. c) Controladas no exterior: Os 
ativos e passivos de operações no exterior são convertidos de sua respectiva 
moeda funcional, para Real (moeda funcional da Rock World S.A.) às taxas 
de câmbio apuradas na data de apresentação. As receitas e despesas de 
operações no exterior são convertidas para Real às taxas de câmbio médias 
de cada mês. As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão 
para moeda de apresentação são reconhecidas em outros resultados 
abrangentes, e apresentadas no patrimônio líquido. Entretanto, se a 
controlada não for uma controlada integral, então a parcela correspondente 
da diferença de conversão é atribuída aos acionistas não controladores. 
d) Contas a receber: O saldo de contas a receber é composto, principalmente, 
pelos valores a receber referentes a contratos de patrocínio celebrados e 
ingressos vendidos. Os recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu 
valor justo e posteriormente mensurados pelo custo amortizado, deduzido 
das perdas estimadas para redução ao valor recuperável do ativo. 
e) Despesas antecipadas: Referem-se principalmente a valores 
desembolsados antecipadamente, sendo apropriados ao resultado à medida 
que os correspondentes eventos são realizados. A Administração revisa o 
valor contábil desses ativos com o objetivo de determinar e avaliar a 
deterioração em bases periódicas ou sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil não poderá ser recuperado. 
f) Imobilizado: Os bens que compõem o ativo imobilizado são registrados 
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido das respectivas 
depreciações acumuladas calculadas pelo método linear com base nas vidas 
úteis estimadas dos bens apresentadas na nota explicativa nº 11. Os gastos 
incorridos com reparos, consertos, reformas ou reposição de partes dos 
bens, quando representam um aumento da eficiência, produtividade ou da 
vida útil do bem, são acrescidos ao imobilizado. Nesses casos, os valores 
contábeis dos itens substituídos são baixados. A Companhia revisa 
anualmente as vidas úteis e o valor residual dos bens que compõem o ativo 
imobilizado com o objetivo de identificar evidências que indiquem a 
necessidade de alteração das expectativas anteriores. Essas evidências 
podem incluir fatos econômicos, mudanças de negócios ou tecnológicas, ou 
a forma de utilização do bem, entre outros fatores. Quando são identificadas 
evidências e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é registrada 
a redução ao valor recuperável do ativo. g) Arrendamentos: No início de um 
contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. 
Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito 
de controlar o uso de um ativo identificado por um período em troca de 
contraprestação. Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o 
uso de um ativo identificado, a Companhia utiliza a definição de arrendamento 
no CPC 06 (R2)/IFRS 16. Um contrato é, ou contém um arrendamento se o 
contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um 
período em troca de contraprestação, para o qual é necessário avaliar se: • O 
contrato envolve o uso de um ativo identificado, que pode estar explícito ou 
implícito, e pode ser fisicamente distinto ou representar substancialmente 
toda a capacidade de um ativo fisicamente distinto. Se o fornecedor tiver o 
direito substancial de substituir o ativo, então o ativo não é identificado; • A 
Companhia tem o direito de obter substancialmente todos os benefícios 
econômicos do uso do ativo durante o período do contrato; e • A Companhia 
tem o direto de direcionar o uso do ativo, se: (a) A Companhia tem o direito de 
tomada de decisão para alterar como e para qual finalidade o ativo é usado 
ou ; (b) As decisões relevantes sobre como e para que finalidade o ativo é 
usado são predeteminadas e: (i) Tem o direito de operar o ativo; e (ii) Projetou 
o ativo, de forma que predetermina como e para qual finalidade será usado. 
h) Ativos disponíveis para venda: Em 2018, a Companhia se comprometeu 
com um plano para vender parte do ativo imobilizado em sua subsidiária nos 
Estados Unidos. Assim, parte do imobilizado foi transferidos para o grupo de 
ativos não circulantes destinados para venda. A Companhia considerou que 

a controlada satisfez os critérios para ser classificada como mantida para 
venda naquela data pelos seguintes motivos: • Os containeres estavam 
disponíveis para venda imediata, podendo ser vendidos a um potencial 
comprador em seu estado atual; • As ações requeridas para se completar a 
venda foram iniciadas e eram esperadas que fossem concluídas em um ano 
a partir da data de classificação. Em 2020, apesar dos esforços para venda 
desses ativos, com a pandemia da COVID-19 as negociações foram 
parcialmente paralisadas. Os saldos foram reclassificados para o imobilizado 
da Companhia. i) Investimentos: Nas demonstrações financeiras individuais 
da controladora as informações financeiras de controladas, assim como as 
coligadas, são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 
j) Provisões: Provisões são reconhecidas quando as seguintes condições 
são atendidas: i) a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não 
formalizada) como resultado de um evento passado; ii) é provável que 
benefícios econômicos sejam necessários para liquidar a obrigação; iii) for 
possível estimar de forma confiável o valor da obrigação. k) Ajuste ao valor 
recuperável de ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos 
não financeiros são revistos a cada data de apresentação para apurar se há 
evidências de redução nos seus valores recuperáveis. Caso sejam 
identificadas tais evidências e o valor contábil líquido do ativo exceda o valor 
recuperável, são registradas as perdas estimadas com o intuito de ajustar o 
saldo contábil do ativo ao seu valor recuperável. O valor recuperável de um 
ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior entre o valor justo 
menos despesas de venda e o valor em uso. l) Imposto de renda e 
contribuição social: Para as empresas situadas no Brasil, o imposto de 
renda e a contribuição social são calculados com base no resultado do 
exercício, ajustado ao lucro real pelas adições e exclusões previstas na 
legislação fiscal vigente. Para apuração do imposto de renda é aplicada a 
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alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável que 
excede R$ 240 mil, enquanto para contribuição social é aplicada a alíquota 
de 9% sobre o lucro tributável. Os saldos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são constituídos sobre os prejuízos fiscais acumulados, base 
negativa de contribuição social e diferenças temporárias entre os montantes 
dos ativos e passivos do balanço e as bases fiscais, e são apresentados 
líquidos de provisões para perdas. A Companhia reavalia anualmente os 
montantes registrados de imposto de renda e contribuição social diferidos 
ativos, a fim de concluir se é esperado que os mesmos sejam realizáveis, 
tendo em vista a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros aprovada 
pela Administração. m) Imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas (IRC): Para as empresas situadas na Europa, o imposto sobre o 
rendimento é apurado tendo em consideração as disposições do Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). O pagamento do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) é efectuado com 
base em declarações de autoliquidação, as quais ficam sujeitas a revisões, 
correções e eventuais ajustamentos pelas autoridades fiscais durante o 
período de quatro anos contado a partir do exercício a que respeitam, exceto 
quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios 
fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos 
em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou 
suspensos. Por outro lado, as contribuições para a Segurança Social estão 
também sujeitas a revisões, correções e eventuais ajustamentos durante dez 
anos até ao exercício de 2000 e de cinco anos para os exercícios após 2001, 
inclusive. Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os 
montantes dos ativos e passivos, e os respectivos montantes para efeitos de 
tributação. Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados, e 
periodicamente avaliados, utilizando as taxas de tributação que se espera 
estarem em vigor à data de reversão das diferenças temporárias, não se 
procedendo ao respectivo desconto. Os ativos por impostos diferidos são 
registados unicamente quando existem expectativas razoáveis de lucros 
fiscais futuros suficientes para utilizá-los. Assim, no cálculo dos ativos por 
impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais reportáveis considera-se uma 
taxa de imposto sobre o rendimento que varia de 21% a 25%, e um prazo de 
recuperabilidade máximo permitido em cada localidade.Para as diferenças 
temporárias dedutíveis ou tributárias, considera-se a mesma taxa de imposto 
de apresentada acima. Os impostos diferidos ativos e passivos deverão ser 
classificados na respectiva categoria de não correntes. n) Imposto sobre o 
rendimento nos Estados Unidos: A Companhia optou por utilizar o Método 
de Impostos a Pagar (Taxes Payable Method). De acordo com esse método, 
a despesa com impostos sobre o lucro representa o valor que a Companhia 
espera pagar, com base no lucro tributável apurado no ano. No ano em curso, 
a Companhia apurou prejuízo e, portanto, não há provisão para impostos 
sobre o lucro. Durante 2016 e 2017, os Estados Unidos impôs um sistema de 
taxas progressivas de impostos sobre o lucro, com tarifas que variam de 15% 
a 35% sobre o lucro tributável, líquido. A taxa incremental de 35% não é 
utilizada até que o lucro tributável líquido alcance 10 (dez) milhões de dólares. 
A taxa nos Estados Unidos passou a ser de 21% em 2018 e períodos 
subsequentes. Os prejuízos apurados pela Companhia em um exercício 
podem ser compensados com lucros apurados em exercícios subsequentes. 
Se o lucro apurado exceder as perdas acumuladas, o imposto será calculado 
sobre os ganhos líquidos, após a compensação das perdas dos exercícios 
anteriores. o) Reconhecimento de receitas: A receita é mensurada com 
base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. O Grupo 
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço 
ao cliente. As principais receitas do Grupo podem ser resumidas como segue: 
(1) Vendas de ingressos - as receitas provenientes de vendas de ingressos 
que têm origem na venda dos ingressos, principalmente via internet, e são 
reconhecidas no momento da prestação dos serviços, ou seja, quando os 
eventos são realizados. A entrega do ingresso para o cliente não é considerada 
uma obrigação de desempenho distinta para os eventos realizados pela 
Companhia porque o cliente não pode receber os benefícios do ingresso, a 
menos que a Companhia também cumpra sua obrigação de entregar o 
evento. A receita recebida da venda de ingressos antes da realização dos 
eventos é registrada como receita diferida no passivo até a data da realização 
do evento (inclusive no caso de pré-venda de ingressos no ano anterior ao da 
realização do evento). (2) Receitas com patrocínio - as receitas de patrocínio 
são oriundas de contratos que proporcionam aos patrocinadores 
oportunidades estratégicas para expor suas marcas através da sua 
associação com o evento. Esses programas também podem incluir eventos 
ou programas personalizados para as marcas específicas dos patrocinadores, 
que são tipicamente experimentados exclusivamente pelos clientes dos 
patrocinadores. Os acordos de patrocínio usualmente contém vários 
elementos, que fornecem vários benefícios distintos ao patrocinador durante 
o prazo do contrato. A contraprestação é recebida em pagamentos parcelados 
durante o ano, normalmente antes de fornecer o benefício ao patrocinador ou 
realizar o evento. Conforme o CPC 30/IAS 18, a receita recebida antes do 
evento era registrada como receita diferida no passivo, exceto a parcela de 
igual valor aos gastos com marketing incorridos pelo Grupo. Com a adoção 
do CPC 47/IFRS 15, a totalidade das receitas de patrocínio recebidas antes 
da realização do evento passou a ser registrada como receita diferida. 
p) Custo dos serviços prestados: O custo dos serviços prestados inclui os 
cachês dos artistas que se apresentam nos festivais e as despesas de 
viagem, despesas de marketing e publicidade específica dos festivais, as 
despesas relacionadas com a produção dos espetáculos e outros custos 
relacionados com a produção dos eventos. Estes custos são principalmente 
de natureza variável. q) Custos de marketing: Os custos de marketing são 
reconhecidos para resultado no ano em que ocorrem, bem como as receitas 
de patrocínio equivalentes aos respectivos custos. r) Despesas gerais e 
administrativas: As despesas gerais e administrativas incluem salários e 
remunerações aos funcionários, honorários legais, consultoria e outros 
honorários profissionais, aluguel, depreciação de ativos imobilizados e outras 
despesas administrativas. s) Receitas e despesas financeiras: As receitas 
financeiras compreendem, basicamente, os ganhos obtidos em aplicações 
financeiras, aumento no valor justo de ativos financeiros e ganhos de 
variações monetárias e/ou cambiais sobre passivos financeiros. As despesas 
financeiras compreendem, basicamente, os juros, variações monetárias e 
cambiais sobre passivos financeiros, redução no valor justo de ativos 
financeiros e perdas estimadas na recuperação de ativos financeiros. 
t) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes: Um ativo é 
reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos doze meses. Caso contrário são demonstrados como não 
circulantes. u) CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos financeiros: Reconhecimento 
e mensuração inicial - O contas a receber de clientes e os títulos de dívida 
emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. 
Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente 
quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem 
um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é 
inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não 
mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis 
à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um 
componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao 
preço da operação. Classificação e mensuração subsequente - No 
reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: 
ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA; ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). Os ativos financeiros 
não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não 
ser que o Grupo 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. Passivos financeiros - classificação, 
mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros 
foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um 
passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do 
resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um 
derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos 
financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado 
líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos 
financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento também é reconhecido no resultado. Desreconhecimento 
- Ativos financeiros -  O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo 
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual 
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem mantém 
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. O Grupo 
realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço 
patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e 
benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não 
são desreconhecidos. Passivos financeiros - O Grupo desreconhece um 
passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,cancelada ou 
expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro quando os 
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são 
substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro 
baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No 
desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor 
contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que 
não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. 
Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o 
valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, 
o Grupo tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os 
valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Instrumentos financeiros 
derivativos e contabilidade de hedge - A Companhia mantém instrumentos 
financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação 
de moeda estrangeira registrados separadamente. Os derivativos da 
Companhia são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e quaisquer custos 
de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 
Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor 
justo com as respectivas variações normalmente reconhecidas no resultado 
do exercício. O Grupo designa certos derivativos como instrumentos de 
hedge para proteção da variabilidade dos fluxos de caixa associada a 
transações previstas altamente prováveis, resultantes de mudanças nas 
taxas de câmbio e de juros. No início das relações de hedge designadas, o 
Grupo documenta o objetivo do gerenciamento de risco e a estratégia de 

aquisição do instrumento de hedge. O Grupo também documenta a relação 
econômica entre o instrumento de hedge e o item objeto de hedge, incluindo 
se há a expectativa de que mudanças nos fluxos de caixa do item objeto de 
hedge e do instrumento de hedge compensem-se mutuamente. Hedge de 
fluxo de caixa - Quando um derivativo é designado como um instrumento de 
hedge de fluxo de caixa, a porção efetiva das variações no valor justo do 
derivativo é reconhecida em outros resultados abrangentes. A porção efetiva 
das mudanças no valor justo do derivativo reconhecido em ORA limita-se à 
mudança cumulativa no valor justo do item objeto de hedge, determinada 
com base no valor presente, desde o início do hedge. Qualquer porção não 
efetiva das variações no valor justo do derivativo é reconhecida imediatamente 
no resultado. Caso o hedge deixe de atender aos critérios de contabilização 
de hedge, ou o instrumento de hedge expire ou seja vendido, encerrado ou 
exercido, a contabilidade de hedge é descontinuada prospectivamente. 
Quando a contabilização dos hedges de fluxo de caixa for descontinuada, o 
valor que foi acumulado na reserva de hedge permanece no patrimônio 
líquido até que seja reclassificado para o resultado no mesmo período ou 
períodos à medida que os fluxos de caixa futuros esperados que são objeto 
de hedge afetarem o resultado. Caso os fluxos de caixa futuros que são 
objeto de hedge não sejam mais esperados, os valores que foram acumulados 
na reserva de hedge e o custo da reserva de hedge são imediatamente 
reclassificados para o resultado. Valor justo dos instrumentos financeiros 
- Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados 
observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são 
classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas 
informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: 
• Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e 
passivos e idênticos. • Nível 2 - inputs, exceto os preços cotados incluídos no 
Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - inputs, para o ativo ou passivo, 
que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis). v) Incentivos fiscais: Incentivos fiscais relacionados a cultura 
recebidos em caixa são reconhecidos na demonstração de resultados quando 
a Companhia cumpre com as condições as quais estes incentivos estão 
vinculados e é praticamente certo que os incentivos serão recebidos. Os 
incentivos são reconhecidos na demonstração de resultados em base 
sistemática nos períodos nos quais a Companhia reconhece as despesas 
relacionadas as quais os incentivos visam compensar e são reconhecidos 
como uma redução dos custos dos serviços prestados. w) Novas normas e 
interpretações: As seguintes normas alteradas e interpretações não tiveram 
impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020: • Alterações no CPC 15 (R1): Definição de negócios; • Alterações no 
CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência; 
• Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material; • Revisão no 
CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro; • Alterações no 
CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para 
Arrendatários em Contratos de Arrendamento. x) Novas normas e 
interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão 
efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021. O Grupo não 
adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. 
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto 
significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo: 
• Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao CPC 48/
IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16); 
• IAS 37/CPC 25: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - 
Especificação de quais custos uma empresa deve incluir ao avaliar se um 
contrato é oneroso; • Imobilizado - Receitas antes do uso pretendido 
(alterações ao CPC 27/IAS 16); • IFRS 17 - Contratos de Seguros; • IFRS 3/
CPC 15: Combinação de negócios e aprimoramentos anuais. 
4. Demonstrações financeiras consolidadas: a) Controladas: As 
demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas a partir da data em que o controle, se inicia até a 
data em que o controle, deixa de existir. As políticas contábeis de controladas 
estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. Nas 
demonstrações financeiras individuais da controladora as informações 
financeiras de controladas são reconhecidas através do método de 
equivalência patrimonial. b) Operação das controladas e coligadas: No 
ano de 2012, a Rock World passou a deter 100% das ações da Better World 
S/A, empresa portuguesa, constituída em 2003, que tem por objeto a 
promoção, produção e realização de espetáculos de música, artes e afins, 
não se limitando à produção de eventos ao vivo. Também em 2012, a Rock 
World adquiriu 50% do capital da Rock Official Comércio de Roupas Ltda. que 
tem por objeto o desenvolvimento e comercialização dos produtos oficiais da 
marca “Rock in Rio”. Em 03 de fevereiro de 2014, a Companhia fundou uma 
subsidiária integral nos Estados Unidos, o Rock in Rio EUA, Inc. (a Delaware 
Corporation), com o objetivo de promover edições do evento Rock in Rio no 
país, a partir de Las Vegas (Nevada). Em abril de 2018, a Companhia uniu-se 
à CCXP Eventos Ltda na criação de uma joint venture Game Experience 
Eventos Ltda (Game XP), empresa que tem como objetivo de produzir e 
realizar eventos esportivos, culturais, artísticos e exploração de feiras de 
jogos eletrônicos, cada associada participando com 50% do capital social. 
Em novembro de 2018, a Companhia adquiriu 100% da empresa Like Fest 
Eventos Ltda., que tem como objetivo produzir e realizar eventos esportivos, 
culturais e artísticos. Os investimentos estão apresentados na nota explicativa 
nº 10. c) Transações eliminadas na consoli dação: Saldos e transações 
intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de 
transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações 
financeiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações 
com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados 
contra o investimento na proporção da participação da Companhia na 
investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira como 
são eliminados os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que 
não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável.As 
demonstrações financeiras consolidadass incluem as demonstrações da 
Rock World S/A. e de suas controladas Better World S/A e suas subsidiárias 
e Rock In Rio USA INC e suas subsidiárias, conforme a seguir:

Rock
in Rio

Rock in Rio
USA Inc

Better 
SL

Bette
World

Rock
Official

Game
XP

Like
Fest

Rock
World

Rock
World

Percentagem de 
participação

2020 2019
Better World S/A 100% 100%
Rock in Rio Madrid S/A 60% 60%
Better SL 100% 100%
Rock in Rio USA, Inc. 100% 100%
Rock World USA LLC 60% 60%
Like Fest Eventos Ltda. 100% 100%
d) Participações em coligadas: As coligadas são aquelas entidades nas 
quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influência significativa, 
mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e 
operacionais. Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do 
método de equivalência patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo 
custo, o qual inclui os gastos com a transação. As demonstrações financeiras 
consolidadas incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo do 
exercício e outros resultados abrangentes da investida, após a realização de 
ajustes para alinhar as políticas contábeis da investida com aquelas da 
Companhia, a partir da data em que a influência significativa começa a existir 
até a data em que a influência significativa deixa de existir. Quando a 
participação da Companhia nos prejuízos de uma investida exceder sua 
participação acionária nessa entidade, o valor contábil do investimento 
avaliado pelo método da equivalência patrimonial, incluindo qualquer 
participação de longo prazo que faz parte do investimento, é reduzido a zero, 
e o reconhecimento de perdas adicionais é descontinuado, exceto nos casos 
em que a Companhia tenha obrigações construtivas ou tenha efetuado 
pagamentos em nome da investida, quando, então, é constituída uma 
provisão para a perda de investimentos. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
a Companhia possui as seguintes coligadas:

Percentagem de participação
2020 2019

Rock Official 50% 50%
Game Experience Eventos Ltda 50% 50%

5. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o 
saldo de caixa e equivalentes de caixa está composto da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa - 93 - 93
Depósitos bancários 5.286 3.938 21.342 4.898
Aplicações financeiras de liquidez 
imediata 4.505 26.613 4.505 26.613

9.791 30.644 25.847 31.604
As aplicações financeiras de liquidez imediata são compostas por 
investimentos em fundos de investimento de renda fixa. Essas aplicações 
são remuneradas, substancialmente, com base na variação percentual do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem conversibilidade 
imediata em caixa sem perda de valor. 6. Caixa restrito: Os valores recebidos 
pela Companhia, referente a captação de recursos nos projetos culturais por 
ela explorado, são depositados e mantidos em conta corrente ou aplicação 
financeira única para cada projeto em uma instituição financeira determinada 
por cada órgão público incentivador e apresentados na rubrica abaixo:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa restrito - 574 - 574
- 574 - 574

(*) Para mais detalhes vide Nota 19.
7. Contas a receber: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o saldo de contas 
a receber apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ingressos a receber parcelamento cartão
  de crédito - 5.176 438 5.607
Patrocínios a receber 2.744 5.604 2.857 6.584
Contas a receber com as lojas na Cidade 
  do Rock 247 845 1.036 1.352
Direito de transmissão TV 655 907 693 907
Outras contas a receber de clientes 159 1.887 2.366 3.168
Rock in Rio Club repasse da ticketeira 19 668 19 668
Subtotal 3.824 15.087 7.409 18.286
Provisão para perda de crédito esperada (1.962) (359)(3.912) (946)
Total circulante 1.862 14.728 3.497 17.340
A perda esperada é fundamentada em análise do histórico de perdas 
monitorado pela administração e expectativa de perdas futuras, em 
conformidade com os requerimentos do CPC 48, sendo constituída em 
montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na 
realização das contas a receber. A movimentação da provisão para perdas 
esperadas no exercício foi a seguinte:

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019
Saldo inicial (359) (359) (946) (359)
Contituição de provisão (1.603) - (2.966) (587)
Saldo final (1.962) (359) (3.912) (946)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

A vencer 902 8.192 1.350 8.748
Vencidos até 30 dias - 3.402 24 4.576
Vencidos de 31 a 60 dias - 682 958 683
Vencidos de 61 a 90 dias - 1.024 45 1.084
Vencidos de 91 a 180 dias 650 372 743 378
Vencidos há mais de 180 dias 2.272 1.415 - 2.817
Total 3.824 15.087 7.409 18.286
8. Impostos a recuperar e Imposto de renda e contibuição social a 
recuperar

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Cofins (a) - 619 - 619
PIS (a) - 141 - 141
Imposto sobre Serviço a recuperar - 452 - 452
Outros impostos a recuperar - 254 - 255
Imposto de renda sobre aplicação
   financeira - 988 - 988
Imposto de renda e Contibuiçao Social
  a recuperar - 1.150 - 1.822
Saldo negativo de IRPJ - 163 - 163
Saldo negativo de CSLL - 1 - 1
Total impostos a recuperar - circulante - 3.768 - 4.441
Cofins (a) 7.433 - 7433 -
PIS (a) 1.629 - 1629 -
Imposto sobre Serviço a recuperar 657 - 657 -
Outros impostos a recuperar 83 - 299 -
Imposto de renda sobre aplicação financeira 73 - 73 -
Imposto de renda e Contibuiçao Social
  a recuperar 4 - 1.673 -
Saldo negativo de IRPJ 1.896 - 1896 -
Saldo negativo de CSLL 405 - 405 -
Total impostos a recuperar - não circulante 12.180 - 14.065 -
(a) O saldo refere-se aos valores de créditos de PIS e COFINS não-
cumulativos apurados sobre os custos de serviços e insumos. Os créditos 
apurados referem-se ao período de 2015 a 2019 em razão do recente 
reconhecimento pelo STJ da ilegalidade das Instruções Normativas da 
Receita Federal do Brasil nº 247/2002 e 404/2004.
Em 31 de dezembro de 2020 os saldos de impostos a recuperar foram 
reclassificados para a rubrica do não circulante, em função da grande 
incerteza sobre a realização de eventos no exercício subsequente devido a 
pandemia da COVID-19.
9. Despesas antecipadas: Referem-se substancialmente aos gastos com a 
organização e produção do evento Rock in Rio, sendo apropriados ao 
resultado no momento que o evento Rock In Rio (Lisboa) ocorrer em 2020. O 
saldo comparativo refere-se aos gastos do evento Rock in Rio no Brasil, 
ocorrido em 2019. O saldo é composto como a seguir:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Serviços de produção 5.291 - 12.513 2.378
Cachês artísticos 76 - 2.442 5
Serviços profissionais 463 - 886 -
Outros 491 248 1.039 312

6.321 248 16.880 2.695
Circulante - 48 - 2.495
Não circulante 6.321 200 16.880 200
10. Investimentos em controladas e coligadas
Composição dos investimentos

Percentual 
de participação

Saldo dos 
investimentos

2020 2019 2020 2019
Controladora
  Rock Official (a) 50% 50% 35 35
  Like Fest Eventos Ltda. 100% 100% 8 8
Total 43 43
Consolidado
  Rock Official (a) 50% 50% 35 35
  Like Fest Eventos Ltda. (b) 100% 100% 8 8
Total 43 43

Percentual 
de participação

Saldo do 
passivo a 

descoberto
2020 2019 2020 2019

Controladora
  Better World 100% 100% (21.411) (7.992)
  Rock In Rio USA, Inc. 100% 100% (20.162) (16.013)
  Game Experience Eventos Ltda. 50% 50% (333) (138)
  Like Fest Eventos Ltda. 100% 100% (25) (24)
Total (41.931) (24.167)
Consolidado
  Game Experience Eventos Ltda. 50% 50% (333) (138)
Total (333) (138)
(a) O valor de R$35 refere-se ao ágio apurado na aquisição do investimento 
na Rock Official. (b) O valor de R$8 refere-se ao ágio apurado na aquisição 
do investimento na Like Fest Eventos.

Informações contábeis das controladas e coligadas
2020 2019

Ativo Passivo
Prejuízo 

do Exercício
Patrimônio 

Líquido Ativo Passivo
Prejuízo 

do Exercício
Patrimônio 

Líquido
Better World S.A. 50.557 71.272 (9.791) (10.924) 20.385 27.881 (4.607) (2.889)
Rock Official 59 1.587 - (1.528) 59 1.587 (2) (1.526)
Rock In Rio USA,Inc. 3.524 24.849 (4.328) (16.997) 6.079 17.915 (1.994) (9.842)
Game Experience Eventos Ltda. 2.890 3.556 (197) (469) 2.194 2.470 191 (467)
Like Fest Eventos Ltda 1 26 - (25) 1 26 (26) 1
Mutação dos investimentos no exercício

Saldo em 
31/12/2019 Investimento

Equivalência 
Patrimonial

Outros Resultados 
Abrangentes

Saldo em 
31/12/2020

Better World S.A. (7.992) - (9.792) (3.628) (21.412)
Rock Official (ágio) 35 - - - 35
Rock In Rio USA, Inc (16.013) - (4.328) 179 (20.162)
Game Experience Eventos Ltda. (138) - (195) - (333)
Like Fest Eventos Ltda. (16) - - - (16)

(24.124) - (14.315) (3.449) (41.888)
Investimento 43 - - - 43
Provisão passivo a descoberto (24.167) - - - (41.931)

Saldo em 
31/12/2018 Investimento

Equivalência 
Patrimonial

Outros Resultados 
Abrangentes

Saldo em 
 31/12/2019

Better World S.A. (8.237) 4.170 (3.634) (291) (7.992)
Rock Official (ágio) 35 - - - 35
Rock In Rio USA, Inc (14.087) - (1.994) 68 (16.013)
Game Experience Eventos Ltda. - - (138) - (138)
Like Fest Eventos Ltda. - 9 (25) - (16)

(22.289) 4.179 (5.792) (223) (24.124)
Investimento 35 - - - 43
Provisão passivo a descoberto (22.324) - - - (24.167)
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DEZEMBRO DE 2020 - (Em milhares de Reais)
11. Imobilizado: O imobilizado da Companhia está composto da seguinte forma em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
a. Composição do imobilizado Controladora

Taxa 2020 2019
depre- 
ciação

Depreciação Valor Depreciação Valor
Custo acumulada líquido Custo acumulada líquido

Móveis e utensílios 10% 644 (512) 132 644 (448) 196
Máquinas e equipamentos 10% 10.519 (4.208) 6.311 10.729 (3.305) 7.424
Equipamentos eletrônicos 20% 501 (330) 171 387 (286) 101
Benfeitoria em imóveis de terceiros 20% 9.091 (6.334) 2.757 9.091 (4.807) 4.284
Instalações 10% - - - 62 (44) 18
Imobilizações em andamento - 134 - 134 - - -

20.889 (11.384) 9.505 20.913 (8.890) 12.023
Consolidado

Taxa 2020 2019
depre- 
ciação

Depreciação Valor Depreciação Valor
Custo acumulada líquido Custo acumulada líquido

Móveis e utensílios 10-12% 1.350 (1.038) 312 1.551 (1.145) 406
Máquinas e equipamentos 10% 12.194 (5.871) 6.323 16.374 (5.888) 10.486
Equipamentos eletrônicos 12-25% 3.102 (2.843) 259 3.137 (2.879) 258
Benfeitoria imóveis de terceiros 20% 9.091 (6.334) 2.757 9.091 (4.808) 4.283
Instalações 10% - - - 62 (44) 18
Equipamentos de transporte 25% 453 (453) - 407 (407) -
Imobilizações em andamento - 134 - 134 - - -
Conteiner 10% 5.694 (2.170) 3.524 - - -
Cenografia 5% 1.830 (1.830) - 1.419 (1.354) 65
Outros 10% 1.559 (1.054) 505 820 (730) 90

33.237 (19.423) 13.814 32.861 (17.255) 15.606
b) Ativos circulantes mantidos para venda: A Companhia até 2019 classificava um ativo como mantido para venda 
quando o seu valor contábil fosse recuperado, principalmente, por meio de transação de venda em vez do uso 
contínuo. Estes ativos circulantes e mantidos para venda foram mensurados pelo menor entre o seu valor contábil e 
o valor justo líquido das despesas de venda. As despesas de venda foram representadas pelas despesas incrementais 
diretamente atribuíveis à venda, excluídos as financeiras e os tributos sobre o lucro. Os critérios de classificação de 
ativos circulantes mantidos para venda são atendidos quando a venda é altamente provável e o ativo ou o grupo de 
ativos mantido para venda estão disponíveis para venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos 
termos que sejam habituais e costumeiros para venda de tais ativos mantidos para venda e quando o nível hierárquico 
de gestão apropriado da Companhia está comprometido com o plano de venda do ativo. Ativos e passivos classificados 
como mantidos para venda são apresentados separadamente como itens circulantes no balanço patrimonial. 
Em 2018, a Companhia se comprometeu com um plano para vender parte do ativo imobilizado em sua subsidiária 
nos Estados Unidos. Assim, parte do imobilizado, mais especificamente os contêineres, foram transferidos para o 
grupo de ativos circulantes destinados para venda. Apesar dos esforços para a venda desse grupo de ativos durante 
o ano de 2020 com a pandemia da Covid-19 as negociações foram parcialmente paralisadas. Com isso a Companhia, 
por entender que a realização da venda do ativo no curto prazo dificilmente ocorrerá no próximo ano, optou por 
reclassificar os ativos para o grupo do Imobilizado.
c) Movimentação do custo

Controladora
2019 Adições Transferência 2020

Móveis e utensílios 644 - - 644
Máquinas e equipamentos 10.729 - (210) 10.519
Equipamentos eletrônicos 387 114 - 501
Benfeitoria em imóveis de terceiros 9.091 - - 9.091
Instalações 62 - (62) -
Imobilizado em andamento - 134 - 134

20.913 248 (272) 20.889
Controladora

2018 Adições Transferência 2019
Móveis e utensílios 640 4 - 644
Máquinas e equipamentos 7.686 - 3.043 10.729
Equipamentos eletrônicos 307 80 - 387
Benfeitoria em imóveis de terceiros 8.895 - 196 9.091
Instalações 62 - - 62
Imobilizado em andamento 1.284 1.955 (3.239) -

18.874 2.039 - 20.913
Consolidado

2019 Baixas Adições
Variação 

cambial (*)
Transfe- 
rências 2020

Móveis e utensílios (a) 1.551 - - 372 (573) 1.350
Máquinas e equipamentos (d) 16.374 (7.488) - 1.633 1.675 12.194
Equipamentos eletrônicos 3.137 - 114 953 (1.102) 3.102
Benfeitoria em imóveis de terceiros (b) 9.091 - - - - 9.091
Instalações 62 (62) - - - -
Equipamento de transporte 407 (115) - 161 - 453
Imobilizações em andamento - - 134 - - 134
Conteiner (c) - - 3.524 - - 3.524
Cenografia 1.419 - - 411 - 1.830
Outros 820 - 139 600 - 1.559

32.861 (7.665) 3.911 4.130 - 33.237
Consolidado

2018 Baixas Adições
Variação 

cambial (*)
Transfe- 
rências 2019

Móveis e utensílios (a) 1.530 - 4 17 - 1.551
Máquinas e equipamentos 13.113 - - 218 3.043 16.374
Equipamentos eletrônicos 2.974 - 80 83 - 3.137
Benfeitoria em imóveis de terceiros (b) 8.895 - - - 196 9.091
Instalações 62 - - - - 62
Equipamento de transporte 531 - - (124) - 407
Imobilizações em andamento 1.284 - 1.955 - (3.239) -
Conteiner (c) - - - - - -
Cenografia 1.364 - - 55 - 1.419
Outros 778 - 12 30 - 820

30.531 - 2.051 279 - 32.861
(a) Móveis e utensílios baixa Rock In Rio USA, Inc.;
(b) Benfeitoria em imóveis de Terceiros baixa Rock In Rio USA, Inc.;
(c) Conteiner ativo destinado para venda reclassificado para o imobilizado;
(d) Em Julho de 2020 a Companhia reavaliou seus ativos e realizou a baixa de equipamentos (zipline) na empresa 
Rock in Rio USA, Inc.;
(*) Refere-se ao efeito de conversão nas controladas Better World S/A e Rock in Rio EUA, Inc, com moeda funcional 
diferente da moeda de apresentação. A despesa de depreciação reconhecida na demonstração do resultado 
consolidado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 2.435 (R$ 4.256 em 31 de dezembro de 2019). 
A Companhia avaliou e não identificou fatores de indicadores de impairment e por esta razão não realizou o teste de 
recuperabilidade (impairment) dos seus ativos imobilizados considerando o valor em uso ou valores realizáveis 
líquidos dos itens do imobilizado. A Administração da Companhia entende que a recuperação dos recursos aplicados 
na aquisição do imobilizado é plenamente viável por meio dos fluxos futuros líquidos de caixa.
12. Fornecedores: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o saldo de contas a pagar apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

A vencer 2.617 10.076 3.007 10.218
Vencidos até 30 dias 1.311 803 2.026 1.460
Vencidos de 31 a 60 dias 14 518 75 533
Vencidos de 61 a 90 dias 20 29 30 191
Vencidos há mais de 90 dias 412 312 2.566 2.037
Total 4.374 11.738 7.704 14.439
13. Direito de uso e passivo de arrendamento: Na data de início do arrendamento a Companhia reconhece os 
passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados 
durante o prazo do arrendamento. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, A Companhia 
utilizou a taxa de desconto basada no mercado (IFRS 16.26) caso tivesse que adquirir por prazo semelhante e com 
garantia semelhante os recursos necessários para compra dos ativos. Após a data de início, o valor do passivo de 
arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento 
efetuados. A Companhia até Junho de 2020 alugava as suas instalações administrativas no Rio de Janeiro sob um 
contrato de arrendamento operacional, sem opção de compra, que expirava em janeiro de 2022 e tinha como 
pagamento mensal de aluguel de R$ 51. Nestes contratos de locação previa-se o reajuste anual com base na variação 
do IGP-M. A Companhia optou por rescindir seus contratos uma vez que está sendo avaliada a possibilidade de 
mudança para uma nova sede. A seguir estão os valores contábeis dos ativos de direito de uso das instalações 
administrativas reconhecidos e as movimentações durante o período:

Controladora
2019 Adições Baixa 2020

Direito de uso arrendamento 1.637 - (1.637) -
1.637 - (1.637) -

Controladora
2018 Adições Transferência 2019

Direito de uso arrendamento - 1.637 - 1.637
- 1.637 - 1.637

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Em 1º de janeiro de 2020 1.173 1.767 1.173 1.767
Ajuste Valor Presente em 01/01/2020 3 (226) 3 (226)
Pagamentos (300) (584) (300) (584)
Atualização de juros/correção 47 216 47 216
Entrega das salas da sede (923) - (923) -
Better leasing de equipamentos - - 357 -
Em 31 de dezembro de 2020 - 1.173 357 1.173
Circulante - 511 119 511
Não circulante - 662 238 662
A Companhia também possui um contrato de aluguel com a Concessionária Rio Mais, proprietária dos imóveis, que 
atualmente compõem o Parque Olímpico do Município do Rio de Janeiro, onde foi realizado a Edição do Rock In Rio 
2019. O acordo ainda prevê que futuramente, caso a Concessionária concorde, a seu exclusivo critério, com a 
renovação das condições a serem posteriormente ajustadas a realização do Rock in Rio 2021. O referido contrato 
prevê que a Companhia pague o aluguel mínimo de R$3.500, para cada uma das edições do Rock in Rio, e o valor 
do aluguel variável em razão da quantidade de ingressos vendidos em cada umas das edições previstas. A Rock 
World não possui direito de controlar o ativo identificado, nesse caso o Parque Olímpico, pois apenas poderá utilizá-lo 
por um período curto para a realização dos festivais, descaracterizando assim a aplicabilidade do novo pronunciamento. 
Por isso, para o contrato em questão a contabilização permanecerá a mesma conforme IAS 17, reconhecendo a 
despesa de aluguel de acordo com a competência. Em dezembro de 2020 a subsidiária, Better World, firmou contratos 
de leasing para a aquisição de equipamentos para a utilização de suas operações. Os contratos totalizam 
aproximadamente Euros 62 (R$ 357 em 31 de dezembro de 2020) com vigência de 3 anos, tendo ao fim do período 
opção de compra por um valor residual determinado em seus respectivos contratos. 14. Tributos e encargos sociais 
a recolher e imposto de renda e contribuição social a pagar

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

COFINS e PIS - parcelado 3.514 3.514 3.514 3.514
Cofins 92 617 92 617
PIS 14 127 14 127
Imposto sobre serviço 102 325 102 325
Imposto de renda retido na fonte de prestadores de serviço 79 192 134 192
Contribuições previdênciárias 99 191 141 220
Imposto Valor Acrescentado (IVA) - Better World - - - 39
Outros 39 37 39 37
Circulante 3.938 5.003 4.036 5.071
Imposto de renda e contribuição social - - 53 465

- - 53 465
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
COFINS e PIS - parcelado 3.221 6.734 3.221 6.734
Não circulante 3.221 6.734 3.221 6.734

15. Receitas diferidas
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Patrocínios 13.988 - 33.892 3.649
Venda de ingressos 2.355 - 19.477 960
Outras receitas 1.777 1.172 2.421 1.347

18.120 1.172 55.790 5.956
Circulante - - - 4.784
Não circulante 18.120 1.172 55.790 1.172
Estas receitas referem-se basicamente a Patrocínio dos festivais a serem realizados no Rio de Janeiro e Lisboa, 
Venda de ingressos do festival Rock in Rio Lisboa e vendas do Rock in Rio Club.
16. Imposto de renda e contribuição social
Reconciliação do imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (13.351) 81.894 (16.226) 80.184
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal 4.539 (27.844) 5.517 (27.263)
Efeito de alíquota de entidade no exterior - - (1.762) (846)
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial (4.867) (1.969) - -
Ajuste prejuízo fiscal controladas no exterior não reconhecido - - (1.303) (525)
Despesas não dedutíveis (68) (81) (655) (477)
Outros 1 24 (987) 531
Imposto de renda e contribuição social do exercício (395) (29.870) 809 (28.580)
Resultado com imposto de renda e contribuição social diferidos 
  no exercício 980 (6.035) 2.233 (4.396)
Resultado com imposto de renda e contribuição social correntes 
  no exercício (1.375) (23.835) (1.424) (24.184)
Alíquota efetiva do imposto de renda e da contribuição social 3% 36% 5% 36%
Imposto de renda e contribuição social diferidos - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 os saldos de imposto de 
renda e contribuição social diferidos são compostos como segue:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Imposto de renda e da contribuição social sobre prejuízo fiscal e base 
  negativa Rock World S.A. 4.409 - 4.409 -
Better World S.A. - - 13.371 8.847
Rock In Rio Madrid - - 45 10
Rock In Rio USA, Inc. - - 1.259 507
Like Fest Eventos Ltda. - - - 9
Diferenças temporárias - instrumentos financeiros derivativos (63) - (63) -
Diferenças temporárias - variação cambial (3.753) 1.051 (3.753) 1.051
Impostos diferidos ativo bruto 593 1.051 15.268 10.424
Impostos diferidos não reconhecidos (a) - - (1.304) (526)
Impostos diferidos (b) 593 1.051 14.364 9.898

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

IRPJ e CSLL diferidos ativo 593 1.051 14.103 9.898
(a) Imposto diferido não reconhecido se refere aos prejuízos fiscais das controladas Rock in Rio Madrid, Rock in Rio 
USA, Inc. E Like Fest Eventos Ltda. em função da ausência de expectativa de resultados tributáveis futuros. (b) 
Expectativa de realização de impostos diferidos.
Em Controladora Consolidado
2022 593 1.505
2024 - 1.283
2026 - 1.368
2028 - 1.368
2030 - 1.368
2032 - 1.368
2034 - 1.368
2036 - 1.368
2038 - 1.368
2040 - 1.368
2042 - 632

593 14.364
17. Partes relacionadas: 
Os saldos com partes relacionadas estão apresentados conforme abaixo:

Controladora - 31/12/2020

Empréstimos 
a receber

Outras 
contas a 

receber (a)
Fornece- 
dores (b)

Empréstimos 
a pagar

Custos 
serviços 

prestados
Rock In Rio USA, Inc. 23.277 - - - -
Better World S/A. 26.760 1.065 1.711 - 967
Rock Official - 16 - - -
Rock In Rio Madrid - - 650 - -
Rock City - 1084 - 14.535 -
Game Experience Eventos Ltda. - 333 - - -
Like Fest Eventos Ltda. - 29 - - -

50.037 2.527 2.361 14.535 967
Controladora - 31/12/2019

Empréstimos 
a receber

Outras 
contas a 

receber (a)
Forne- 

cedores (b)
Empréstimos 

a pagar

Custos 
serviços 

prestados
Rock In Rio USA, Inc. 16.696 - - - -
Better World S/A. 19.920 755 497 - 3.335
Rock Official - 16 - - -
Rock In Rio Madrid - - 462 - -
Rock City - 1.084 - 112 -
Game Experience 
  Eventos Ltda. - 333 - - -
Like Fest Eventos Ltda. - 29 - - -
Beta Soluções 
  Integradas Ltda. - - 532 - 532

36.616 2.217 1.491 112 3.867
(a) Os saldos referem-se a despesas pagas para subsidiárias do Grupo Rock in Rio; (b) Os saldos referem-se a 
despesas pagas pelas subsidiárias do grupo, reembolsáveis pela Rock World.
Empréstimos a receber

Controladora
Empresa Valor €$ Valor US$ Taxa juros Vencimento 2020
Rock In Rio USA, Inc. - 1.550 8% 27/07/2015 13.286
Rock In Rio USA, Inc. - 500 8% 16/10/2015 2.677
Rock In Rio USA, Inc. - 869 8% 27/05/2015 7.314
Better World - 2.500 Libor +2,5% 31/12/2015 11.218
Better World - 783 8% 24/08/2015 5.856
Better World 150 - Libor +2,5% 31/12/2015 1.203
Better World 70 - Libor +2,5% 31/12/2015 559
Better World 80 - Libor +2,5% 31/12/2016 640
Better World 65 - Libor +2,0% 31/12/2016 524
Better World 90 - Libor +2,5% 31/12/2016 711
Better World 800 - Libor +2,5% 31/12/2016 6.049

50.037
Controladora

Empresa Valor €$ Valor US$ Taxa juros Vencimento 2019
Rock In Rio USA, Inc. - 1.550 8% 27/07/2015 9.520
Rock In Rio USA, Inc. - 500 8% 16/10/2015 1.910
Rock In Rio USA, Inc. - 869 8% 27/05/2015 5.240
Better World - 2.500 Libor +2,5% 31/12/2015 8.365
Better World - 783 8% 24/08/2015 4.769
Better World 150 - Libor +2,5% 31/12/2015 824
Better World 70 - Libor +2,5% 31/12/2015 384
Better World 80 - Libor +2,5% 31/12/2016 410
Better World 65 - Libor + 2,0% 31/12/2016 363
Better World 90 - Libor +2,5% 31/12/2016 454
Better World 800 - Libor +2,5% 31/12/2016 3.877

36.116
Consolidado

2020 2019

Outras 
contas a 
receber

Fornece- 
dores 
partes 

relacio- 
nadas

Empréstimos 
a pagar 
Partes 

relacio- 
nadas

Outras 
contas a 
receber

Fornece- 
dores 
partes 

relacio- 
nadas

Empréstimos 
a pagar 
Partes 

relacio- 
nadas

Live Nation 89 48 - 63 34 -
Better SGPS - - - 72 - -
Rock City 1.084 - 14.535 1.084 - 112
Rock Official 16 - - 16 - -
Game Experience 
  Eventos Ltda. 333 - - 333 - -
Like Fest Eventos Ltda. 29 - - 29 - -
Beta Soluções 
  Integradas Ltda. - - - - 532 -

1.551 48 14.535 1.597 566 112
A Companhia, atualmente, vem avaliando alternativas para prorrogação ou liquidação dos prazos dos empréstimos 
vencidos com suas subsidiárias.
Remuneração do pessoal-chave da administração

Controladora
2020 2019

Remuneração pessoal-chave da Administração (pró-labore) 765 700
765 700

18. Adiantamento para futuro aumento de capital
Ativo - Controladora Valor US$ 2020 2019
Rock In Rio USA Inc. 4.977 16.803 16.803
Rock Official 480 480 480
Like Fest 26 26 26

17.309 17.309
Passivo - Consolidado Valor US$ 2020 2019
Rock Official 480 480 480

480 480
Passivo - Controladora e Consolidado 2020 2019
Rock City S.A. - 27.847

- 27.840
19. Incentivos fiscais: A Companhia atua na captação de recursos para aplicação nos projetos culturais por ela 
explorados, aprovados pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (Decreto N° 44.013 de 02 de 
janeiro de 2013 e Decreto Nº 44.133 de 22 de Março de 2013) e Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro 
(Lei n° 5.553, de 14 de Janeiro de 2013) não sendo a beneficiária dos valores recebidos. Os valores recebidos 
pela Companhia são depositados e mantidos em conta corrente ou aplicação financeira única para cada projeto 
em uma instituição financeira determinada por cada órgão público incentivador e apresentados na rubrica “Caixa 
restrito”. A contrapartida dos valores recebidos também está registrada em conta específica para cada projeto no 
passivo circulante e está representada pela obrigação da Companhia aplicar os referidos recursos na realização 
do projeto aprovado. Os gastos incorridos em cada projeto são debitados dessa conta, cujo saldo tende a zerar 
no fim do projeto. Os valores eventualmente não realizados são devolvidos aos referentes órgãos incentivadores 
quando da prestação de contas do projeto. A diferença apresentada entre o saldo da conta específica no passivo 
circulante e o do caixa restrito refere-se aos custos do projeto, pagos com caixa da controladora para serem 
futuramente reembolsados com recursos incentivados. O registro dessas operações incentivadas é de caráter 
temporário, sem impacto no resultado. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o saldo de incentivos fiscais apresenta 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

a seguinte composição:
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Incentivos fiscais 5 5 5 5
5 5 5 5

20. Patrimônio líquido: a) Capital social: É representado por 36.727.626 
(trinta e seis milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentas e vinte e seis) 
ações ordinárias, em sua totalidade nominativas e sem valor nominal.
b) Reserva de lucros: É composto como segue:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo inicial 20.920 - 20.920 -
Resultado do exercício constituição 
  de reserva legal - 400 - 400
Resultado do exercício constituição 
  de reserva de retenção de lucros - 20.520 - 20.520
Dividendos propostos para 
  constituição de reserva 20.521 - 20.521 -
Absorção de prejuízos do exercício (13.746) - (13.746) -
Saldo final 27.695 20.920 27.695 20.920
c) Outros resultados abrangentes: Incluem as diferenças de conversão 
para real das demonstrações financeiras das controladas com moeda 
funcional (Euro ou dólar americano) diferente da controladora, além dos 
efeitos de mudança no valor justo de instrumentos derivativos designados 
como instrumentos de hedge. d) Dividendos: O estatuto social da Companhia 
é omisso, dessa forma, a distribuição dos dividendos mínimo obrigatório é 
50% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 
6.404/76. Para o exercício de 2019 a Companhia apurou dividendo mínimos 
proposto a pagar no valor de R$ 20.521 mil. Em 2020, a Administração propôs 
a reversão desse dividendo a pagar para reserva de lucros, a depender de 
aprovação em Assembleia competente. Para os exercícios de 2020 a 
Companhia não apurou dividendo a pagar, conforme abaixo:

2020 2019
Resultado do período (13.746) 52.024
Absorção de prejuízo - (10.583)
(-) Reserva legal (5%) - (400)
Base de cálculo para cálculo dos dividendos mínimos 
  obrigatórios - 41.041
Dividendos propostos - 20.521
21. Receita operacional líquida
São receitas reconhecidas com fato gerador no ano calendário de 2019.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Patrocínio 1.112 123.220 1.434 133.147
Venda de ingressos 100 265.052 100 265.255
Outras receitas (a) 1.238 28.382 1.395 30.165
(-) Impostos sobre vendas (279) (51.324) (279) (51.324)

2.171 365.330 2.650 377.243
Receita por país: 2020 2019
Brasil 2.171 365.330
Portugal 479 11.913

2.650 377.243
(a) O valor de outras receitas corresponde as receitas de direitos autorais, 
consultoria, cessão de uso de marcas e serviços de produção.
22. Custos dos serviços prestados

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Marketing e publicidade (2.695) (12.081) (4.554) (12.597)
Cachês de artistas - (114.699) (75) (115.810)
Serviços profissionais (1.340) (30.732) (3.568) (27.497)
Infraestrutura (105) (2.081) (105) (2.081)
Aluguel Cidade do Rock - (6.784) - (6.784)
Aluguel de equipamentos e estruturas (23) (23.725) (131) (24.978)
Comerciais - (209) (480) (645)
Associações e classes - (9.983) - (9.983)
Cenografia (14) (9.168) (14) (9.564)
Pessoal próprio (233) (8.078) (233) (8.078)
Hospedagem e passagens aéreas (254) (12.686) (420) (13.013)
Alimentação e bebidas (6) (5.742) (12) (6.174)
Serviços profissionais especializados - (4.597) (1.627) (8.099)
Materiais (6) (3.111) (51) (3.199)
Ações de comunicação - (702) (1.696) (3.944)
Manutenção - (2.224) - (2.224)
Aluguel de veículos e estacionamento (32) (3.140) (32) (3.140)
Segurança do evento (38) (7.104) (43) (7.543)
Serviços legais - (1.096) - (5.807)
Fretes terrestres e marítimos (14) (745) (14) (745)
Projetos sociais - (50) - (50)
Comissões - (12.995) - (13.201)
Custos com depreciação 
  de equipamentos (1.062) (790) (1.062) (790)
Outros custos (155) (1.875) (221) (1.499)

(5.977) (274.397) (14.337) (287.445)
23. Despesas administrativas e gerais

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Despesas com pessoal (7.574) (6.751) (9.505) (8.102)
Despesas administrativas (2.022) (1.348) (3.621) (1.589)
Serviços de terceiros (2.722) (2.870) (4.046) (3.759)
Depreciação (1.781) (2.188) (2.435) (3.466)
Impostos e taxas - (1) - (1)

(14.099) (13.158) (19.607) (16.917)
24. Resultado financeiro Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Rendimentos financeiros 3.043 6.586 337 4.459
Resultados de derivativos - 4.684 99 4.793
Variação cambial 18.413 7.821 21.476 8.785
Outras receitas financeiras 38 75 38 84
Receitas financeiras 21.494 19.166 21.950 18.121
IOF (33) (419) (33) (419)
Juros sobre empréstimos - - - -
Despesas bancárias (23) (60) (23) (62)
Juros e multa sobre parcelamento 
  de impostos (516) (352) (516) (352)
Resultados de derivativos - (1.424) - (1.642)
Outras despesas financeiras (253) (12) (254) (12)
Juros sobre arrendamento mercantil (47) (120) (47) (120)
Variação cambial (7.378) (6.393) (8.065) (7.662)
Despesas financeiras (8.250) (8.780) (8.938) (10.269)
Total 13.244 10.386 13.012 7.852
25. Instrumentos financeiros: 25.1. Instrumentos derivativos: 
A Companhia, suas coligadas e controladas, têm por política contratar 
operações com instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar 
os riscos inerentes às suas operações, principalmente aqueles referentes 
aos gastos com produção dos eventos realizados. A Companhia, suas 
coligadas e controladas não adquirem instrumentos financeiros derivativos 
de caráter especulativo. a) NDF - Non-Deliverable Forward - A Companhia 
utiliza instrumentos financeiros derivativos, As operações de NDF - Non-
Deliverable Forward, são contratadas com o objetivo de mitigar os riscos de 
variação do dólar norte-americano perante o ao real brasileiro em relação aos 
custos de produção do evento Rock in Rio. Estes instrumentos financeiros 
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um 
contrato de derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensurados 
ao valor justo. Derivativos são registrados como ativos financeiros quando o 
valor justo é positivo e como passivos financeiros quando o valor justo é 
negativo. Para fins de contabilidade de hedge, os referidos instrumentos de 
proteção foram classificados como Hedge de fluxo de caixa, uma vez que 
visa proteger Companhia contra mudanças nas taxas de câmbio em 100% 
das operações que envolvem cachês de artistas internacionais. A parcela 
efetiva do ganho ou perda do instrumento de hedge é reconhecida em outros 
resultados abrangentes, enquanto qualquer parcela inefetiva é reconhecida 
imediatamente na demonstração do resultado. A reserva de hedge de fluxo 
de caixa é ajustada ao menor valor entre o ganho ou a perda acumulada no 
instrumento de hedge e a mudança acumulada no valor justo do item objeto 
de hedge. A Companhia utiliza contratos futuros de moedas como hedge de 

sua exposição ao risco de moeda estrangeira em transações previstas e 
compromissos firmes. As mudanças nas politicas contábeis resultantes da 
adoção do CPC 48/IFRS 9 foram aplicadas prospectivamente. As operações 
de NDF - Non-Deliverable Forward, contratadas com o objetivo de mitigar os 
riscos de variação do dólar norte-americano perante o ao real brasileiro em 
relação aos custos de produção do evento Rock in Rio. Em 31 de dezembro 
de 2020, a Companhia apurou ganho líquido no montante de R$123 (Ganho 
de R$ R$3.261 em 31 de dezembro de 2019) tendo todas as operações 
liquidadas dentro do exercício. 25.2. Gerenciamento de riscos financeiros: 
A Companhia está exposta a riscos advindos de instrumentos financeiros 
associados a suas operações. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a 
Administração avaliou que a Companhia está exposta aos seguintes riscos: 
• Risco de crédito; • Risco cambial; • Risco de liquidez; e • Risco de mercado. 
A estratégia de gerenciamento de riscos da Companhia é definida pela alta 
administração em conjunto com o Conselho de Administração. A diretoria é 
responsável por supervisionar a gestão desses riscos. As políticas de risco e 
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e nas atividades da Companhia. A seguir estão demonstrados os 
instrumentos financeiros e os principais riscos financeiros aos quais a 
Companhia está exposta, as estratégias de gerenciamento de riscos 
aplicadas e os respectivos efeitos nas demonstrações financeiras:

Controladora Consolidado
2020 2020

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros não-
  mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 9.791 9.791 25.847 25.847
Contas a receber 1.862 1.862 3.497 3.497
Outras contas a receber 52 52 695 695
Empréstimos a receber partes 
  relacionadas 50.037 50.037 - -
Adiantamento para futuro aumento
   de capital 17.309 17.309 480 480
Outros ativos financeiros - - 79 79
Outras contas a receber com partes 
  relacionadas 2.527 2.527 1.551 1.551
Passivos financeiros não-
  mensurados ao valor justo
Fornecedores 4.374 4.374 7.704 7.704
Fornecedores - partes relacionadas - - 48 48
Passivos financeiros de arrendamento - - 357 357
Adiantamentos de clientes 49 49 259 259
Outras contas a pagar 529 529 1.150 1.150

Controladora Consolidado
2019 2019

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros não-
  mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 31.218 31.218 32.178 32.178
Contas a receber 14.728 14.728 17.340 17.340
Outras contas a receber 65 65 1.276 1.276
Empréstimos a receber partes 
  relacionadas 36.116 36.116 - -
Adiantamento para futuro aumento
  de capital 17.309 17.309 480 480
Outros ativos financeiros - - 48 48
Outras contas a receber com 
  partes relacionadas 2.217 2.217 1.597 1.597
Passivos financeiros não-
  mensurados ao valor justo
Fornecedores 11.738 11.738 14.439 14.439
Fornecedores - partes relacionadas - - 34 34
Passivos financeiros de arrendamento 1.173 1.173 1.173 1.173
Adiantamentos de clientes 381 381 381 381
Outras contas a pagar 752 752 1.577 1.577
A tabela a acima apresenta os valores contábeis e os valores justos dos 
ativos financeiros e passivos financeiros da Companhia e suas controladas e 
coligadas e inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos 
financeiros não mensurados ao valor justo. Os instrumentos financeiros 
derivativos são mensurados ao valor justo com base em inputs de nível 2 da 
hierarquia de valor justo, considerando instrumentos similares disponíveis no 
mercado. Não ocorreram transferências entre o Nível 1, Nível 2 e Nível 3 
durante o ano. Considerando-se o vencimento de curto prazo dos 
empréstimos, o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo. 
As tabelas abaixo mostram os principais riscos financeiros a Companhia está 
exposta, as estratégias de gestão de risco utilizados e seus efeitos sobre as 
demonstrações financeiras consolidadas. A Companhia também tem um 
risco relacionado com a concentração geográfica de suas operações no 
Brasil, nos Estados Unidos e na Europa (Portugal e Espanha), estando sujeito 
a partir de efeitos negativos das forças econômicas e políticas dentro desses 
mercados/áreas geográficas. a) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco 
de a Companhia incorrer em perdas decorrentes da falha de um cliente, ou de 
uma contraparte em um instrumento financeiro, cumprir com suas obrigações 
contratuais. Os instrumentos financeiros que expõem a Companhia ao risco 
de crédito referem-se aos saldos de caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber, instrumentos financeiros derivativos, empréstimos com partes 
relacionadas e outros ativos financeiros. Com o intuito de minimizar esse 
risco, a Companhia efetua transações apenas em instituições financeiras 
com reconhecida liquidez, mediante definição da Administração. O risco de 
crédito vinculado aos saldos de contas a receber é gerenciado através da 
seleção criteriosa dos clientes, em sua maioria empresas de renome 
nacionalmente e internacionalmente. A Administração acompanha 
constantemente os saldos de clientes e avalia, a cada data de divulgação, a 
necessidade de registro de perdas estimadas. Historicamente, o índice de 
inadimplência verificado é praticamente nulo. O valor contábil dos ativos 
financeiros representa a exposição máxima da Companhia ao risco de 
crédito. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, essa exposição máxima, 
apresentava os seguintes montantes:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 9.791 31.218 25.847 32.178
Contas a receber 1.862 14.728 3.497 17.340
Outras contas a receber 52 65 695 1.276
Empréstimos a receber partes relacionadas50.037 36.116 - -
Outras contas a receber com partes 
  relacionadas 2.527 2.217 1.551 1.597
Outros ativos financeiros - - - -

64.269 84.344 31.590 52.391
b) Risco cambial: O risco cambial decorre da possibilidade de ocorrência de 
variações nas taxas de câmbio, que afetem os saldos de ativos e passivos 
em moeda estrangeira e, consequentemente, as receitas e despesas da 
Companhia. A Companhia está exposta a oscilações na taxa de câmbio, 
provenientes da aquisição de equipamentos e serviços no exterior, dos saldos 
com partes relacionadas com sede no exterior, dos investimentos em 
subsidiárias no exterior e dos saldos de empréstimos e financiamentos 
contratados. Para os custos de produção do evento Rock in Rio, a Companhia 
contrata operações de NDF com o objetivo de mitigar o risco combial, 
conforme divulgado na nota explicativa 22.1 - Instrumentos derivativos. Em 
31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia e suas controladas possuem 
os seguintes saldos em moeda estrangeira registrados no balanço patrimonial:

Controladora Consolidado
Valor contábil Valor contábil

2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa - - 16.055 959
Contas a receber - - 3.585 3.199
Empréstimos com partes relacionadas 50.037 36.116 - -
Outras contas a receber - - 370 1.020
Outras contas a receber-partes  relacionadas 1.065 755 1.551 1.597
Outros ativos financeiros - - - -
Fornecedores - - (3.330) (2.702)
Instrumento financeiro derivativo 186 - 186 -
Outras contas a pagar - - - -
Fornecedores - partes relacionadas (2.361) (959) (48) (34)

48.927 35.912 18.369 2.442

c) Risco de liquidez: A área financeira dispõe de mecanismos para previsão 
e controle tempestivo das projeções de fluxo de caixa, com o intuito de 
assegurar que a Companhia tenha plena capacidade de honrar suas 
obrigações. Para tanto são monitorados constantemente os níveis de 
endividamento da Companhia e sua controlada. A seguir, estão os 
vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstração 
financeira. Esses valores são brutos e não descontados, e incluem 
pagamentos de juros contratuais e excluem o impacto dos acordos de 
compensação.
31 de dezembro de 2020

Consolidado
Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais
Valor 

contábil
6 meses 

ou menos
6-12 

meses
1-2 

anos
2-5 

anos
Mais que 

5 anos
Passivos financeiros
  não derivativos
Fornecedores 7.704 6.131 - 1.573 - -
Fornecedores - partes
  relacionadas 48 48 - - - -
Empréstimos a pagar 
  partes relacionadas 14.535 - 14.535 - - -
Leasing equipamentos 357 - 119 119 119 -
Outras contas a pagar 1.150 544 298 - - 308

23.794 6.723 14.952 1.692 119 308
31 de dezembro de 2019

Consolidado
Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais
Valor 

contábil
6 meses 

ou menos
6-12 

meses
1-2 

anos
2-5 

anos
Mais que 

5 anos
Passivos financeiros 
  não derivativos
Fornecedores 14.439 14.439 - - - -
Fornecedores - partes 
  relacionadas 566 566 - - - -
Empréstimos a pagar 
  partes relacionadas 112 - - 112 - -
Passivo de 
 arrendamento 1.173 270 540 363 - -
Outras contas a pagar 1.577 1.577 - - - -

17.867 16.852 540 475 - -
d) Risco de taxa de juros: A Companhia não possui ativos relevantes 
sujeitos a variações de taxas de juros. O risco de taxa de juros advém, de 
operações de empréstimos e financiamentos contratadas pela Companhia e 
suas controladas também não traz risco de taxas de juros uma vez que as 
taxas para as operações mais relevantes, são pré fixados, vide nota 
explicativa nº 13. 26. Provisão para contingências: Durante o curso normal 
dos negócios, a Companhia está ocasionalmente envolvida com reclamações 
e litígios. As provisões são constituídas quando a probabilidade de perda é 
considerada provável e o montante desta perda pode ser razoavelmente 
estimado. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não foram constituídas 
provisões por não existirem processos relevantes com expectativa de perda 
provável. Não são estabelecidas provisões para as contingências cuja 
probabilidade de perda é possível. A Companhia possui em 31 de dezembro 
de 2020 discussões judiciais de perda possível cuja o risco financeiro é de 
aproximadamente R$ 3.970 (R$ 3.350 em 31 de dezembro de 2018). 
A determinação da probabilidade e a estimativa do valor real de tais perdas 
são inerentemente imprevisíveis e, portanto, é possível que o resultado final 
de tais reclamações e litígios possam ser diferentes dos valores das causas. 
A principal ação cível em que a Companhia responde solidariamente foi 
impetrada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A ação 
proposta em 20 de Agosto de 2019 busca indenização por praticas de 
propaganda irregular de cigarros durante a edição do Rock in Rio 2017 e 
proibição em edições futuras. Em agosto de 2019, foi realizada uma 
audiência de conciliação onde foi firmada obrigações em relação à venda de 
cigarros sob pena de multa de R$100 mil reais e designando diligencias de 
inspeção, sendo o valor total estimado da ação de R$1 milhão. Em novembro 
de 2019, a Companhia entrou com recurso solicitando a redução do valor da 
multa. Atualmente aguarda-se a publicação da sentença para apresentação 
da apelação. A Companhia também era parte envolvida em outros processos 
trabalhistas e cíveis em andamento e que está discutindo essas questões 
tanto na esfera administrativa como na judicial. As causas trabalhistas 
somam R$755 mil (R$449 mil na esfera administrativa), havendo um único 
processo significativo, no montante de R$170 mil que ainda transita na 
esfera administrativa por ter sido interpretado pela Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro irregularidade nas 
contratações e valores pagos ao SATED-RJ. Em 30 de agosto de 2017, a 
Companhia entrou com o mandado de segurança contra Receita Federal do 
Brasil visando a exclusão do ISS (Imposto sobre serviços) da base de cálculo 
das contribuições sociais PIS e COFINS, bem como a recuperação/repetição 
dos valores recolhidos a maior nos últimos 5 anos, onde em 2018 foi 
concedida liminar a favor da Companhia. A Receita Federal entrou com 
Recurso Especial e extraordinário e aguarda-se nova decisão. Em 14 de 
dezembro de 2017, a Companhia foi autuada pela Fazenda do Município do 
Rio de Janeiro visando, em síntese, a cobrança de ISS sobre a importação 
de serviços, destes os quais se destaca o cachê dos músicos contratados no 
exterior relativo ao período de 2012 a 2016. O valor atualizado do referido 
auto de infração é de R$ 15.854 mil. O entendimento dos Consultores 
Juridicos da Companhia é que o risco de perda é remoto para a importação 
dos serviços dos artistas e representa 89% do valor do débito que totaliza o 
montente de 14.124 mil. Para os demais serviços técnicos contratados 
durante o mesmo período entende-se que o risco de perda é possível para a 
Companhia com uma exposição total em R$1.730 mil. Em janeiro de 2018, a 
Companhia entrou com um mandado de segurança contra a Fazenda do 
município do Rio de Janeiro solicitando o afastamento da cobrança do ISS 
sobre importação de serviços, quando em Junho foi deferida liminar 
determinando a suspensão e exigilidade do recolhimento do imposto a qual 
continua em vigor. Diante da liminar concedida, a Companhia não vem 
recolhendo o ISS sobre importação de serviço no exercício de 2019. 
Atualmente aguarda-se nova decisão. Com base na experiência da 
Companhia, informações atuais e na legislação aplicável, não se acredita 
que seja razoavelmente possível que qualquer processo ou eventuais 
sinistros relacionados terão um efeito material nas demonstrações 
financeiras. As provisões para eventuais perdas decorrentes desses 
processos são estimadas e atualizadas amparada por seus consultores 
legais. 27. Eventos subsequentes: No dia 4 de Março de 2021 a organização 
da Companhia baseada nas indefinições do cenário mundial da pandemia 
de Covid-19 e no fato de que a esta altura do ano, a organização do evento 
já estaria entrando tanto no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, quanto no 
Parque Bela Vista, em Lisboa, para dar início às montagens do evento 
decidiu adiar ambos os festivais para 2022. Toda esta mudança teve como 
único objetivo preservar a saúde dos milhares de visitantes que habitam as 
Cidades do Rock durante os dias de festival. Para o Rock in Rio, sua 
divulgação é um momento de alegria e festa e, para que siga desta forma, 
novas datas já foram definidas para os dois países. No Brasil, o evento 
ocorre nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. E em Portugal, 
será realizado em 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Rock World S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Rock World 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, 
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 
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. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes: As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas da Rock World S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram 
examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 6 de março de 2020 com opinião sem modificação 
sobre essas demonstrações financeiras. 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. 
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.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2021.
ERNST & YOUNG Leonardo Donato
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