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RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por lote de mil cotas)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7 S-RJ

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. Permanecemos a inteira 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTEXTO OPERACIONAL - A am/pm Comestíveis Ltda. (“Sociedade”) 
é uma sociedade limitada com sede na Rua Francisco Eugênio, 371, sala 
102, na cidade do Rio de Janeiro e tem como principal atividade o comércio, 
indústria, depósito, exportação e importação de produtos alimentares, natu-
rais ou industrializados, no atacado e no varejo, sendo permitida também a 
participação em outras sociedades. a. Esclarecimentos sobre os impac-
tos da COVID-19 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pan-
demia do coronavírus (COVID-19) em 11 de março de 2020. Diante desse 
cenário, a Ultrapar constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e mo-
nitoramento dos principais riscos e potenciais impactos e adoção de medi-
das preventivas e emergenciais para mitigar os efeitos da pandemia. Todas 
as atividades da Sociedade são classificadas como essenciais no contexto 
das medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia. As medidas 

emergenciais e rapidez na resposta aos primeiros efeitos da crise, bem 
como as iniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, foram efetivas para 
manterem as atividades das controladas em operação, garantindo a entrega 
dos serviços essenciais para a população e preservando a saúde e seguran-
ça dos colaboradores e parceiros. Permanece incerto até que ponto as infor-
mações financeiras, após 31 de dezembro de 2020, ainda possam ser afe-
tadas pelos impactos comerciais, operacionais e financeiros da pandemia, 
pois dependerá de sua duração e dos impactos nas atividades econômicas, 
bem como das ações governamentais, empresariais e individuais em res-
posta à crise. Nesse contexto, algumas avaliações de riscos financeiros, 
projeções e testes de redução ao valor recuperável, podem ser impactadas 
pela pandemia e podem afetar adversamente a posição financeira da Socie-
dade.

2 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações 
financeiras da Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação 
societária brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpre-
tações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e apro-
vados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações 
financeiras da Sociedade são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda 
funcional da Sociedade. As principais práticas contábeis adotadas na prepa-
ração das demonstrações financeiras estão detalhadas a seguir, e foram apli-
cadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados: a) O resul-
tado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) As contas a 
receber de clientes são representadas substancialmente pelas operações de 
venda de mercadoria aos franqueados c) Os estoques são demonstrados 
pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. d) O investi-
mento em controlada está demonstrado pelo método de equivalência patrimo-
nial. e) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calcu-
lado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos 
associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo de direito de 
uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do contrato. O 
passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são reconhe-
cidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do 
passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço 
patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do con-
trato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. f) O imobili-
zado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos 
financeiros incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da de-
preciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redu-
ção ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, 
levando em consideração a vida útil-econômica dos bens, que é revisada anu-
almente. g) O intangível compreende os ativos adquiridos de terceiros, e 
quando aplicável são amortizados conforme as condições estabelecidas nos 
contratos ou pelo método linear, levando em consideração sua vida útil e são 
revisados anualmente. h) Os demais ativos e passivos são demonstrados pe-
los valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimen-
tos ou encargos e variações monetárias incorridas.
3 INVESTIMENTO EM CONTROLADA – Em janeiro de 2020 a Sociedade 
cedeu e transferiu a título oneroso todas as cotas que possuía na controlada 
Centro de Conveniência Millenium Ltda. A Sociedade mantém sua participa-
ção na Integra Frotas Ltda. A movimentação dos investimentos está demons-
trada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (431)
Aumento de Capital 1.900
Equivalência patrimonial (262)
Perda devido a alteração de participação em investimento (52)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.155
Equivalência patrimonial 5
Perda devido a alteração de participação em investimento (1.156)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 4
4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 
e 2019, o capital social está representado por 78.413.890 cotas no valor de 
R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. b. 
Outros resultados abrangentes - Ajustes de avaliação patrimonial - Os 
ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados 
em avaliação conduzida por atuário independente, são reconhecidos no pa-
trimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e per-
das registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequen-
temente para o resultado. c. Destinação dos lucros - Os lucros apurados 
terão a destinação que lhes for atribuído pelos cotistas.
5 LUCRO POR COTA - A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por 
cota. Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por cota em todos 
os exercícios apresentados.
Lucro por cota 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido da Sociedade 38.753 60.456
Média ponderada das cotas (milhares) 78.414 78.414
Lucro líquido por lote de mil cotas - R$ 0,49 0,77

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.084 22.450
Aplicações financeiras 131.365 51.321
Contas a receber de clientes 135.517 189.772
Estoques 35.330 38.486
Impostos a recuperar 18.739 13.929
Demais contas a receber 314 2.413
Despesas antecipadas 638 622
Total do ativo circulante 323.987 318.993

Não circulante
Contas a receber de clientes 14.104 27.145
Depósitos judiciais 18.297 10.058
Despesas antecipadas 2 -
Total do ativo realizável a longo prazo 32.403 37.203

Investimento em controlada 4 1.155
Ativos de direito de uso 25.214 14.400
Imobilizado 30.129 15.644
Intangíveis 9.149 6.179

64.496 37.378
Total do ativo não circulante 96.899 74.581
Total do ativo 420.886 393.574

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores nacionais 26.792 46.633
Obrigações tributárias 20.571 14.440
Salários e obrigações sociais 3.204 3.243
Imposto de renda e contribuição social a pagar 5.378 7.130
Benefícios pós-emprego 3 -
Arrendamentos a pagar 6.384 3.474
Demais passivos circulantes 689 941
Total do passivo circulante 63.021 75.861

Não circulante
Arrendamentos a pagar 18.897 11.246
Benefícios pós-emprego 114 97
Demais contas a pagar 4.450 8.900
Imposto de renda e contribuição social diferidos 409 1.078
Total do passivo não circulante 23.870 21.321

Patrimônio líquido
Capital social 78.414 78.414
Ajustes de avaliação patrimonial 9 3
Reserva de lucros 166.572 217.975
Dividendos propostos 89.000 -
Total do patrimônio líquido 333.995 296.392
Total do passivo e do patrimônio líquido 420.886 393.574

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida dos serviços prestados 395.274 440.848
Custos dos serviços prestados (305.829) (336.416)

Lucro bruto 89.445 104.432
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (38.008) (30.250)
Gerais e administrativas (34.312) (36.113)
Resultado na venda de bens 2 (17)
Outros resultados operacionais, líquidos 34.763 50.406

Lucro operacional 51.890 88.458
Resultado financeiro 6.725 3.289
Equivalência patrimonial 5 (262)

Lucro antes do imposto de renda e da 
  contribuição social 58.620 91.485
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (20.538) (21.165)
Diferido 671 (9.864)

Lucro líquido do exercício 38.753 60.456
Lucro líquido por lote de mil cotas do capital 
  social (média ponderada do exercício) - R$ 0,49 0,77

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Reserva 
de lucros

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Lucros 

acumulados
Dividendos 
propostos

Patrimônio 
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2018 30.511 - 26 200.474 - 231.011
Lucro líquido do exercício - - - 60.456 - 60.456
Outros resultados abrangentes:
Perda atuarial em benefício pós-emprego, líquido de imposto de renda e 
contribuição social - - (23) - - (23)

Resultados abrangentes do exercício - - (23) 60.456 - 60.433
Aumento de capital em dinheiro 25.000 - - - - 25.000
Aumento de capital em reservas 22.903 - - (22.903) - -
Perda devido a alteração de participação em investimento - - - (52) - (52)
Dividendos propostos sobre reserva de lucros - - - (20.000) - (20.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 78.414 - 3 217.975 - 296.392
Lucro líquido do exercício - - - 38.753 - 38.753
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de 
renda e contribuição social - - 1 - - 1

Ganho atuarial em benefício pós-emprego, líquido de imposto de renda e 
contribuição social - - 5 - - 5

Resultados abrangentes do exercício - - 6 38.753 - 38.759
Transação com sócios - alterações de participação - - - (1.156) - (1.156)
Transferencia para retenção de lucros - 166.572 - (166.572) - -
Dividendos propostos (R$ 1,135 por cota) - - - (89.000) 89.000 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 78.414 166.572 9 - 89.000 333.995

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 38.753 60.456
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros 1 -

Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais em benefício pós-emprego             5 (23)
Resultado abrangente do exercício 38.759 60.433

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 38.753 60.456
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao 
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Amortização de ativos de direito de uso 6.357 5.246
Depreciações e amortizações 5.963 5.852
Crédito de PIS e Cofins sobre depreciações 96 217
Equivalência patrimonial (5) 262
Juros, variações monetárias e cambiais (675) 637
Resultado na venda de bens (2) 17
Imposto de renda diferido (671) 9.864
Perdas estimadas em créditos de liquidação 
  duvidosa (1.353) (12.012)
Provisão para benefício pós-emprego 27 7
Outros 3 (10)

48.493 70.569
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes 55.608 26.677
Estoques 3.156 (4.177)
Impostos a recuperar (4.810) 7.153
Demais contas a receber 2.099 2.606
Despesas antecipadas (16) 2.429

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores (19.841) 1.855
Obrigações tributárias 6.131 (1.415)
Imposto de renda e contribuição social 16.656 20.189
Salários e obrigações sociais (39) 925
Benefício pós-emprego 3 -
Demais passivos circulantes (252) (4.818)

31/12/2020 31/12/2019
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes 13.041 6.145
Depósitos judiciais (8.239) (2.107)
Despesas antecipadas (337) -

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefício pós-emprego (3) -
Demais contas a pagar (4.450) (15.720)
Imposto de renda e contribuição social pagos (18.408) (24.980)

Caixa líquido gerado pelas atividades 
  operacionais 88.792 85.331
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
  Aplicações financeiras, líquidas de resgates (77.995) (22.597)
  Aporte de capital em controlada - (1.900)
  Aquisição de imobilizado (17.744) (1.653)
  Aquisição de intangível (5.771) (2.009)
  Receita com a venda de bens - -
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (101.510) (28.159)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
  Financiamentos
  Contraprestação de arrendamento mercantil (7.648) (5.586)
  Dividendos pagos - (20.000)
  Aumento em Capital - 25.000
  Sociedades relacionadas - (40.000)
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
  financiamentos (7.648) (40.586)
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes 
  de caixa (20.366) 16.586
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 22.450 5.864
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício         2.084 22.450

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ/ME nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 33300162895

AVISO AOS ACIONISTAS
DIREITO DE PREFERÊNCIA

A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) comunica aos acionistas 
que, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de 
dezembro de 2021 foi aprovado o aumento do capital social da Companhia 
no montante de R$100.005.400,00 (cem milhões, cinco mil e quatrocentos 
reais), mediante a capitalização de créditos decorrentes de Instrumentos 
Particulares de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital celebrados 
por acionistas da Companhia (“Aumento de Capital”), mediante a emissão de 
76.340.000 (setenta e seis milhões, trezentas e quarenta mil) novas ações 
preferenciais, nominativas e sem valor nominal (“Novas Ações”). As Novas 
Ações terão as mesmas características e gozarão dos mesmos direitos 
atribuídos às demais ações preferenciais de emissão da Companhia já 
existentes. O preço de emissão por cada uma das Novas Ações é de R$1,31 
(um real e trinta e um centavos), fixado com base no parágrafo 1º do artigo 
170 da Lei nº 6.404/1976. Os titulares de ações de emissão da Companhia 
nesta data terão direito de preferência para subscrição das Novas Ações, 
na proporção da quantidade de ações de emissão da Companhia de que 
sejam titulares (“Direito de Preferência”). O Direito de Preferência poderá ser 
exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se em 4 de janeiro de 
2022 e encerrando-se em 3 de fevereiro de 2022 (“Prazo da Preferência”). 
Os titulares de Direito de Preferência que desejarem exercê-lo deverão, 
dentro do Prazo de Preferência, comunicar sua intenção à Companhia 
através do e-mail “societario@brasilcap.com.br” para que sejam tomadas as 
providências cabíveis, em especial a assinatura do Boletim de Subscrição 
a ser disponibilizado pela Companhia. No caso de representação por 
procuração, deverá ser apresentada cópia da procuração acompanhada 
de cópia do documento de identificação do outorgante e do procurador. Os 
acionistas que optarem por exercer o seu Direito de Preferência deverão 
pagar o preço de emissão das Novas Ações à vista, em moeda corrente 
nacional, no ato de subscrição. A Companhia transferirá tais recursos 
diretamente aos acionistas que aportaram seus respectivos créditos por 
ocasião do Aumento de Capital. Encerrado o Prazo da Preferência sem que 
os acionistas da Companhia tenham manifestado interesse em exercer seu 
Direito de Preferência para subscrever as Novas Ações ou caso tenham 
optado por fazê-lo parcialmente, as Novas Ações remanescentes serão 
entregues aos acionistas que aportaram os seus respectivos créditos por 
ocasião do Aumento de Capital. Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2022. 
Ulisses Assis - Presidente do Conselho de Administração.

Mercado financeiro prevê que 
economia vai crescer 0,36% em 2022
Estimativa anterior do BC era de 0,42%

O mercado finan-
ceiro diminuiu 
novamente a 

previsão para o crescimen-
to da economia brasilei-
ra em 2022. As projeções 
constam do primeiro bole-
tim Focus de 2022, divulga-
do nesta segunda-feira, em 
Brasília, pelo Banco Cen-
tral. O documento reúne a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos 
do país e aponta para um 
Produto Interno Bruto de 
0,36% ante 0,42% estimado 
na semana passada.

O mercado também re-
duziu a previsão do PIB 

para o ano de 2021, para 
4,50%. Na semana an-
terior, a estimativa era 
de que o PIB ficasse em 
4,51%. Há quatro sema-
nas, o boletim estimou um 
crescimento de 4,71% em 
2021.

Para 2023 e 2024, a pro-
jeção do mercado financei-
ro se manteve estável na 
relação com a semana ante-
rior, com expansão do PIB 
em 1,80% e 2%, respectiva-
mente.

Para 2022, a estimati-
va de inflação ficou em 
5,03%, a mesma da sema-
na passada. Para 2021, a 

previsão para o Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), 
a inflação oficial do país, 
também variou para baixo, 
de 10,02% para 10,01%. É 
a quarta redução depois de 
35 semanas consecutivas 
de alta da projeção. Para 
2023 e 2024, as previsões 
são de 3,41% e 3%, res-
pectivamente.

A previsão para a taxa 
básica de juros, a Selic, 
ao final de 2022, ficou em 
11,50% no ano, a mesma 
da semana anterior. Atu-
almente, a taxa definida 
pelo Comitê de Política 

Monetária (Copom) está 
em 9,25% ao ano. Para a 
próxima reunião do órgão, 
em fevereiro, o Copom já 
sinalizou que deve elevar 
a Selic em mais 1,5 ponto 
percentual.

Para o fim de 2023, a es-
timativa é de que a taxa bá-
sica caia para 8% ao ano. E 
para 2024, a previsão é de 
Selic em 7% ao ano.

A expectativa do merca-
do para a cotação do dólar 
em 2022 é R$ 5,60, a mes-
ma da semana anterior. Para 
2023, a previsão é de que o 
dólar fique em R$ 5,40 e, 
em 2024, em R$ 5,30.
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