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BRASIL ENGATA
A RÉ EM PATENTES
Uma multinacional de grande porte tem 
mais registros que todo o País. Por Marcos 
de Oliveira, página 3

A OCASIÃO FAZ O 
APROVEITADOR
Últimos dividendos pagos pela Petrobras 
deveriam ser devolvidos à empresa.  
Por Paulo Metri, página 2

UM ‘COMUNISTA 
DIREITISTA’
Cada vez mais as pessoas se identificam 
com grupos, e daí derivam suas ideias. 
Por Wagner Victer, página 2

Abandono do 
Centro derruba 
o comércio nas 
lojas cariocas

O comércio do Centro da cida-
de registrou mais um desempenho 
ruim em 2021, segundo dados do 
Clube de Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro (CDL-Rio), e do 
Sindicato dos Lojistas do Comér-
cio do Município do Rio de Janei-
ro (Sindilojas-Rio), que juntos re-
presentam mais de 30 mil lojistas.

Os números mostram que as 
lojas registraram vendas negati-
vas: menos 5,2% nos produtos do 
ramo mole (bens não duráveis) e 
menos 6,3% no ramo duro (bens 
duráveis). O ano passado, tam-
bém com desempenho negativo, 
os números foram de menos 7% 
no ramo mole e menos 9,2% no 
ramo duro.

De acordo com os lojistas, além 
da pandemia e do desemprego, as 
principais causas desse desempe-
nho negativo foram a violência, o 
grande número de camelôs, o au-
mento brutal de moradores de rua 
e a sujeira que afastaram o consu-
midor do centro da cidade, que 
se tornou um verdadeiro deserto, 
influenciando decididamente no 
desempenho das vendas, além do 
fechamento de vários estabeleci-
mentos comerciais.

Segundo Aldo Gonçalves, 
presidente do CDL-Rio, neste 
contexto adverso que estamos 
vivendo por conta da pandemia, 
que alterou o comportamento de 
consumo das pessoas e obrigou o 
comércio a cumprir uma série de 
restrições, tudo isso castiga ain-
da mais os lojistas do Centro da 
Cidade, que se transforma num 
grande dormitório, afastando os 
consumidores.

LEI SOBRE 
O SUPER 
ENDIVIDAMENTO
Risco de expor o credor que não 
adotar medidas mais eficazes.
Por Luis
Felipe
Silveira,
página 4

Dívida dos EUA pode ser 7 
vezes maior que número oficial
Débito reconhecido é de US$ 30 trilhões

A dívida nacional dos Es-
tados Unidos provavel-
mente é muito maior do 

que Washington admite, e o País 
não tem chance de sair de seu atu-
al buraco, disse o investidor norte-
-americano Jim Rogers.

A dívida dos EUA ultrapassou 
US$ 30 trilhões pela primeira vez 
na história no mês passado, “mas 
há dezenas de trilhões a mais de dí-
vida fora do balanço”, disse Rogers 
à emissora russa RT. O investidor 

disse que acha que a carga real da 
dívida é sete vezes o valor oficial.

Rogers disse acreditar que a es-
tratégia dos EUA agora é sentar e 
esperar até que a próxima geração 
tenha que lidar com o problema da 
dívida. “Não é um bom momento 
para ser um jovem americano”, 
disse o investidor, que preside a 
Beeland Interests, Inc. Ele foi co-
fundador do Quantum Fund e do 
Soros Fund Management.

A dívida oficial bruta ultrapassou 

a marca de US$ 30 trilhões em 1º de 
fevereiro. O aumento de US$ 7 tri-
lhões foi impulsionado pelo dinhei-
ro gasto pelo Tesouro norte-ameri-
cano para combater a pandemia.

Em janeiro de 2020, portanto 
antes de a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) declarar oficial-
mente a pandemia, o Escritório 
do Orçamento do Congresso ha-
via previsto que a dívida nacional 
bruta chegaria a US$ 30 trilhões 
até o final de 2025.

Salário mínimo no Brasil deveria ser
5 vezes maior que os R$ 1,2 mil
Valor da cesta básica sobe até 6% em janeiro

O valor da cesta básica 
aumentou em 16 ca-
pitais em janeiro des-

te ano. A Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos, do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), analisou 17 
capitais. Brasília (6,36%), Araca-
ju (6,23%), João Pessoa (5,45%), 
Fortaleza (4,89%) e Goiânia 
(4,63%) tiveram as altas mais ex-
pressivas na variação mensal.

São Paulo, por sua vez, tem a 
cesta mais cara: R$ 713,86. Em se-
guida estão as cidades de Florianó-
polis (R$ 695,59), Rio de Janeiro 
(R$ 692,83), Vitória (R$ 677,54) 
e Porto Alegre (R$ 673). Entre 
as cidades do Norte e Nordeste, 
que tem uma composição da cesta 
diferente, o custo mais barato foi 

observado em Aracaju, cujo valor 
ficou em R$ 507,82, João pessoa, 
R$ 538,65, e Salvador, 540,01.

Na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, as maiores 
altas acumuladas foram registra-
das em Natal (21,25%), Recife 
(14,52%), João Pessoa (14,15%) e 
Campo Grande (14,08%). 

A partir desse levantamento, o 
Dieese calcula quanto deveria ser 
o salário mínimo para a manuten-
ção de uma família de quatro pes-
soas com base no custo da cesta 
mais cara. Em janeiro de 2022, o 
valor deveria ser de R$ 5,99 mil, o 
que equivale a 4,95 vezes o valor 
do mínimo de R$ 1,21 mil.

O departamento também calcu-
la o tempo médio necessário para 
adquirir os produtos da cesta bási-
ca. Em janeiro de 2022, a jornada 

foi 112 horas e 20 minutos. No 
mês anterior, o tempo necessário 
era de 119 horas e 53 minutos.

Entre os destaques no levanta-
mento deste mês, o preço do quilo 
do café em pó subiu em todas as 
capitais analisadas na comparação 
com dezembro. Segundo o Dieese, 
“a expectativa de quebra da safra 
2022/2023 e os menores estoques 
globais de café elevaram tanto os 
preços internacionais quanto os 
preços internos”. 

O açúcar também ficou em des-
taque, com o valor do quilo mais 
alto em 15 capitais. Em Brasília, 
o custo do produto ficou 4,66% 
mais alto. Apenas Florianópolis 
e Porto Alegre tiveram queda, de 
1,09% e 0,22%, respectivamente. 
A entressafra é a justificativa para 
o aumento dos preços.

Senado pode 
votar dia 15 
projetos sobre 
combustíveis

O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) informou que esteve 
reunido, na sexta-feira (4), com 
o presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco, e que ficou acertado 
que dois projetos que estão sob 
sua relatoria serão votados no 
Plenário no próximo dia 15: o 
PL 1.472/2021 e o PLP 11/2020, 
que buscam controlar o preço dos 
combustíveis, informa a Agência 
Senado.

O PL 1472/2021, de autoria do 
senador Rogério Carvalho (PT-
-SE), foi aprovado na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), 
em dezembro do ano passado. O 
projeto cria um fundo de estabi-
lização do preço do petróleo e 
derivados no Brasil, ao estabele-
cer uma nova política de preços 
internos de venda a distribuidores 
e empresas comercializadoras de 
derivados produzidos no país.

O PLP 11/2020 foi aprovado 
na Câmara dos Deputados em ou-
tubro do ano passado e estabelece 
um valor fixo para cobrança do 
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) sobre 
combustíveis, tornando o imposto 
invariável nos casos de flutuação 
de preço ou mudanças do câmbio. 
De acordo com Jean Paul, esses 
dois projetos estão com os enten-
dimentos adiantados.

Outro projeto que está em aná-
lise no Senado é o PL 3.450/2021, 
do senador Jader Barbalho (MDB-
-PA). Apresentado em outubro, o 
texto proíbe a vinculação dos pre-
ços dos combustíveis derivados de 
petróleo aos preços das cotações 
do dólar e do barril de petróleo no 
mercado internacional.

Governo da Bahia)
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Reflexões quanto a bipolaridade de um ‘comunista direitista’

A ocasião faz o aproveitador

Por Wagner Victer

Participo de muitos 
grupos de What-
sApp de diversas 

matizes ideológicas e com 
múltiplos temas, como é 
crescentemente comum em 
nossa geração que muito se 
comunica de forma virtu-
al. Observo que, cada vez 
mais, estamos vivenciando 
um processo confuso de 
patrulhamento ideológico 
onde a agilidade das mídias 
sociais e as análises sim-
plistas, curtas, e preconcei-
tuosas estão tangenciando 
um dos basilares princípios 
democráticos que é a livre 
opinião, e estão fazendo 
com que os estereótipos 
sejam colocados em função 
do foro que você se insere 
ou da opinião que eventu-
almente emite. Em outras 
palavras: cada vez mais as 
pessoas não se identificam 
com ideias, mas com gru-
pos, e a partir desses grupos 
derivam suas ideias.

Me surpreendi, pois al-
guns dias atrás, em um gru-
po de WhatsApp de que 
participo como conselheiro 
de uma entidade centenária 
de engenharia, fui “massa-
crado” por defender a liber-
dade de um dos conselhei-
ros presentes no grupo em 
emitir sua opinião favorável 
a uma prática do Governo 
Federal. Não que eu concor-
dasse com a afirmação do 
conselheiro, que sequer co-
nheço, porém a forma como 
também o repreenderam foi 
bastante estranha para um 
grupo de pessoas que são 
qualificadas e maduras pelo 
contexto em que se inserem.

Ao defender o direito de 
alguém colocar a sua opi-
nião, mesmo destacando 
que não concordava com 
ela, algumas pessoas do re-

ferido grupo, que aliás não 
possuía qualquer trajetória 
institucional progressista, 
de forma simplista começa-
ram a me tachar de “direi-
tista”, como aliás se isso me 
ofendesse.

Em outros grupos, ma-
joritariamente de esquer-
da, um texto de uma pro-
fessora, pasmem, chegou 
a defender a absurda tese, 
aplaudida por alguns, de 
que deveríamos acabar com 
as Forças Armadas no país, 
o que causou também furor 
quando a contrapus com a 
“tese direitista” de que essa 
seria uma impropriedade, 
baseada em uma análise 
simplista e momentânea, 
fruto de algum desagrado.

Já em outros grupos de 
que participo, quando fa-
ço alguma consideração de 
virtudes ou avanços sociais 
dos chamados “governos 
da esquerda”, automatica-
mente também sou “mas-
sacrado” e imediatamente 
alguns me classificam como 
comunista, como aliás se is-
so também me ofendesse.

Ou seja, virei repentina-
mente um cidadão bipolar, 
um tipo de Frankenstein, 
ideológico improvável do 
tipo “comunista direitista”, 
por defender o direito de-
mocrático das pessoas ex-
pressarem sua opinião, ou 
por defender instituições 
previstas na Constituição 
Federal que são santificadas 
ou demonizadas em função 
do perfil do pensamento 
dominante ou da postura 
confortável média da com-
posição do grupo.

O pior é que esse fervor 
está também sendo associa-
do e emblematizado de for-
ma agressiva e intolerante, 
como se o indivíduo fosse 
aderente a eventuais práti-
cas indevidas, que aliás exis-
tem ou existirão em qual-

quer segmento ideológico.
A primeira vez que escu-

tei essa expressão de “co-
munista direitista” foi de 
um amigo de longa data, 
que aliás era comunista, o 
ex-deputado Aldo Rebelo. 
Por ser conciliador, ele re-
cebia essa classificação e me 
disse que também achava 
interessante. O mais pecu-
liar é que o Aldo, que hoje 
já está até em outro parti-
do, com essa característica, 
mesmo com uma bancada 
minúscula, conseguiu che-
gar a ser presidente da Câ-
mara Federal, com o voto 
dos “direitistas”, e até mi-
nistro de Defesa, bastante 
elogiado pela grande maio-
ria dos militares.

A vida é uma construção 
de nossa personalidade de-
rivada de nossas convivên-
cias e experiências. Talvez 
um dos maiores aprendi-
zados voltados a ter uma 
visão de equilíbrio e tole-
rância que eu tive durante a 
militância na juventude foi 
nas reuniões da Associação 
dos Engenheiros da Petro-
brás (Aepet), que fazíamos 
semanalmente, na qual 
exercitávamos a prática do 
debate e devíamos sempre 
buscar o equilíbrio e respei-
tar as opiniões, mesmo que 
totalmente divergentes às 
de nosso eventual opositor.

Possivelmente, a melhor 
referência pessoal que tive 
nessa questão na postu-
ra de buscar o equilíbrio e 
tolerância foi no convívio 
com um engenheiro raiz da 
Petrobras, Diomedes Ce-
sário, que nos momentos 
mais difíceis do início do 
Governo Collor, quando a 
Petrobras era massacrada 
como Petrossauro, buscava 
sempre apresentar o outro 
lado, o que, aliás, fazia, já 
naquela ocasião, muitas ve-
zes o caracterizarem por es-

sa postura, mesmo em tom 
de brincadeira, como sendo 
um “liberal”, como aliás 
se isso também fosse uma 
classificação negativa.

O que mais me preocupa 
ultimamente é que com as 
redes sociais e com a faci-
lidade na criação de narrati-
vas, estamos, cada vez mais, 
nos afastando da coerência 
de uma postura que leve ao 
respeito às opiniões con-
traditórias que podem ser 
diversas. Uma pessoa que 
em condições normais teria 
opinião favorável a X, con-
trária a Y e favorável a Z, 
passa a ser favorável a X, Y 
e Z somente pelos 3 serem 
defendidos pelo mesmo 
grupo, ao qual essa pessoa 
se considera leal.

Transformamos as visões 
sobre o que é certo ou er-
rado em uma quase paixão 
clubística ou em uma dis-
puta tipo Fla-Flu, em que o 
juiz sempre estará, a nosso 
ver, acertando se marcar 
um pênalti indevido contra 
o nosso adversário, ou seja, 
tudo que for feito pelo meu 
grupo estaria certo mesmo 
que no íntimo eu considere 
errado. Já tudo que for feito 
pelo grupo opositor, estará 
sempre errado mesmo que 
no íntimo se mostre o certo.

Em muitas pessoas, já ve-
jo não mais um pensamen-
to crítico pontual, a visão de 
que cada posição sua pode 
estar errada. Normalmente, 
o pilar de suas opiniões são 
algum argumento solto vis-
to em um meme ou texto de 
WhatsApp (possivelmente 
falso), e a reflexão racional 
parece parar por aí. Como 
se por vir de uma fonte ali-
nhada à sua identidade a 
pessoa se recusasse a mera-
mente questionar a possibi-
lidade de estar errado.

Fiquei surpreso quando 
vi, já no início desse gover-

no, amigos meus que foram 
contra o impeachment da 
presidenta Dilma, o que ali-
ás também considerei ma-
nipulado, defendendo des-
de o início do mandato o 
impeachment do atual pre-
sidente. Lembrei para eles 
que o caminho do processo 
de mudança sempre deveria 
vir pelas vias democráti-
cas e que não podemos de 
forma alguma buscar “vias 
alternativas”, por mais que 
tenhamos opiniões diver-
gentes do poder atual, já 
que, afinal, essa era a crítica 
que fazíamos por ocasião 
do impeachment.

Esse processo que viven-
ciamos atualmente é muito 
preocupante e merece re-
flexão, pois independente 
de qualquer resultado nas 
próximas eleições não po-
demos mais ter o país cres-
centemente rachado como 
foi em 2014 e 2018, com 
xingamentos, mentiras, in-
tolerância e principalmente 
sem respeito à democracia 
e as instituições, cuja frag-
mentação pode ter conse-
quências inimagináveis no 
longo prazo.

A opinião divergente, in-
dependente de qual lado es-
teja, quer seja de esquerda, 
direita ou centro, não pode 
desqualificar o direito ao 
pensamento contraditório 
e à liberdade da sua expres-
são, por mais que conside-
rarmos absurda.

Colocar a partir das opi-
niões, uma chamada pecha 
e até uma adesão imediata a 
ideias que eventualmente su-
as preferências ideológicas 
possam ter abraçado é uma 
prática indevida. Não há cri-
me de opinião para temas 
que não sejam considerados 
como tal pela própria lei.

O respeito à diversidade 
deve ser observado não só 
no campo da sexualidade e 

da religião, mas também no 
campo da política e da opi-
nião. Sem isso não há como 
construirmos uma democra-
cia e principalmente termos 
uma sociedade equilibrada.

A capacidade de cons-
truir através de diálogo e da 
tolerância tem que ser uma 
virtude perseguida e princi-
palmente percebida como 
positiva e que deve ser pas-
sada como aprendizado aos 
mais jovens e àqueles que co-
meçam a adentrar na política.

O divã psicológico da ho-
ra em que vivemos é aquele 
que nos leva permanente-
mente a buscar o equilíbrio 
e as devidas ponderações. 
Ser tachado e menosprezado 
por ser direitista ou comu-
nista é uma patologia ace-
lerada pelas mídias sociais 
e que deve ser repensada e 
evitada.

Talvez não esteja no meu 
lugar ao escrever esse texto, 
mas me sinto um pouco so-
zinho assistindo esse fenô-
meno acontecer, e vejo que 
preciso dizer algo, pois, co-
mo preconizou Paulo Frei-
re, “só quem sabe pensar 
certo, mesmo que, às vezes, 
pense errado, é quem pode 
ensinar a pensar certo”.

E a verdade é que as 
pessoas com pensamen-
to crítico que ainda restam 
precisam ter a coragem de 
criticar o que está aconte-
cendo, afinal, como disse 
o recém-finado Olavo de 
Carvalho, “não há nada 
mais difícil do que fazer al-
guém tomar consciência da 
sua inconsciência progres-
siva”. Nas práticas dos dis-
cursos para os seus ícones 
tanto da esquerda como da 
direita, muitas vezes falam a 
mesma coisa, mas cada um 
de sua forma.

Wagner Victer é engenheiro, 
administrador e jornalista.

Por Paulo Metri

Descrevo com mi-
nhas palavras o 
que entendi de um 

trecho da fala do professor 
de Direito da USP Gilber-
to Bercovici, em uma “live” 
recente do Clube de Enge-
nharia. “Os arrematadores 
de ativos da antiga Petro-
bras, repassados a preços 
vis, igualam-se aos recep-
tadores de produtos rouba-
dos.”

Esta tese pode ser expan-

dida aos dividendos que a 
Petrobras veio a distribuir 
para os seus acionistas, re-
centemente. Sabia-se que 
estes seriam extremamente 
compensadores. Ter ações 
da empresa, naquele mo-
mento, era análogo a ter um 
bilhete a ser premiado na 
próxima extração da loteria.

Dentre todos que se lo-
cupletaram com a barbada, 
tinham pessoas de todos 
os tipos, inclusive algumas 
com discursos bem nacio-
nalistas, que desejavam usu-
fruir, como diziam, da sua 

capacidade de análise. Mas 
ser nacionalista inclui tam-
bém não prejudicar a socie-
dade brasileira em nenhuma 
circunstância.

Os recursos, que permiti-
ram a “farra do boi” vieram 
da cobrança exorbitante da 
venda de gás de botijão, die-
sel e gasolina, sendo que o 
gás de botijão é um consu-
mo exclusivo dos mais po-
bres da sociedade. O diesel 
atinge várias classes sociais, 
à medida que, no Brasil, 
transportar significa via ro-
dovia consumindo basica-

mente diesel. Finalmente, 
a gasolina significa os con-
sumos das classes média e 
média alta.

Neste contexto, há gran-
de dificuldade de identifi-
cação dos lesados, signifi-
cando que não se pode os 
ressarcir. Então, primeira-
mente, proponho que os va-
lores pagos pela Petrobras a 
título de últimos dividendos 
sejam devolvidos à empresa 
por terem sido pagos com 
recursos da receptação de 
roubo praticado junto à so-
ciedade.

Depois, restaria o que fa-
zer com os recursos devol-
vidos, porque eles também 
não pertencem à Petrobras. 
A proposta, com a falta de 
ideia melhor, seria que ela 
depositasse estes valores in-
tegralmente em um fundo a 
ser administrado pelo BN-
DES com o objetivo de re-
comprar as ADR da empre-
sa, que circulam na Bolsa de 
Nova Iorque e a obrigam a 
seguir a legislação estaduni-
dense. Obviamente, a polí-
tica de paridade de preços 
dos derivados aos do mer-

cado internacional não seria 
mais adotada.

Muitos destes recepta-
dores dirão que já consu-
miram o dinheiro, o que 
pode ser verdade. Entre-
tanto, perdoá-los é premiar 
aqueles que exploraram os 
consumidores de derivados, 
inclusive os consumidores 
pobres. É preciso deixar 
claro que ser nacionalista 
não exclui ser ético.

Paulo Metri é conselheiro do Clube de 
Engenharia.
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Brasil engata a ré em 
patentes de tecnologia

O Brasil encerrou 2021 com um aumento de 32% nos 
pedidos de registro de marcas dirigidos ao INPI 

(Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em compa-
ração ao ano anterior. O advogado Luís Fernando Matos 
Jr, especialista em propriedade intelectual, do escritório 
Matos Associados Advogados, explica que não se trata de 
uma recuperação depois de um ano em que fomos atro-
pelados por uma pandemia, pois em 2020 crescemos 12% 
em comparação a 2019, e isso depois de um crescimento 
de 20% em relação a 2018. Desde 2015, a curva de cresci-
mento de novos pedidos de registro de marcas junto ao 
INPI é uma constante.

Mas quando se olha as patentes de invenção… Desde 
2013, o Brasil registra uma curva em declínio na quanti-
dade de patentes requeridas junto ao INPI. A demanda 
por invenções a serem protegidas por patentes no Brasil, 
em 2018, reduziu-se em 4%, se comparado ao ano ante-
rior. Em 2019, alcançou-se uma pequena alta, de 2%; em 
2020, sofreu nova redução de 4%, e, em 2021, mais uma 
redução, de 1%.

São essas patentes que indicam o desenvolvimento de 
tecnologia. Isso evidencia que algo anda mal na capaci-
dade de produção industrial brasileira, analisa Matos Jr. 
Segundo dados das inovações brasileiras protegidas por 
patentes que são internacionalizadas (através do Patent 
Cooperation Treaty – PCT), os números deixam de ser 
frustrantes e passam ao patamar de embaraçosos. Em 
2020, foi de 691 o número de invenções brasileiras inter-
nacionalizadas pelo sistema do PCT. Uma única empresa 
de grande porte dos países desenvolvidos tem números 
mais robustos do que o somatório de todas as empresas 
brasileiras juntas. Com isso, os indicativos de propriedade 
intelectual deixam claro que o Brasil perde capacidade 
industrial e passa a se firmar como um país de consumo, 
de acordo com o advogado especializado.

A desindustrialização que caminha a passos largos (para 
trás) explica parte desse embaraço. Outros pontos de 
fundo podem ser levantados:

1 – O modelo de industrialização. Empresas es-
trangeiras aqui se instalam sem grandes exigências de 
contribuir para o desenvolvimento local. Exemplo: as 
montadoras de automóveis, que poucas patentes expres-
sivas produzem em suas filiais brasileiras.

2 – Privatização. Estatais vendidas a grupos multina-
cionais deixaram de desenvolver tecnologia aqui, prefer-
indo trazer das matrizes. De quebra, privilegiam fornece-
dores globais.

3 – Petrobras. No mesmo caminho, os ataques à Petro-
bras com a Lava Jato levaram à redução da capacidade 
de inovação da estatal, principal empresa em patentes do 
Brasil.

Rápidas

O secretário de Desenvolvimento Econômico da Pre-
feitura do Rio de Janeiro, Chico Bulhões, e o sócio e presi-
dente do Dream Factory, Duda Magalhães, participarão 
de um painel do InvestSmart 2022, evento da BankRio 
Financial Group, dias 10 e 11. Detalhes em investsmart.
com.br *** O escritório Sacha Calmon Misabel Derzi 
Consultores e Advogados, especializado em Direito Tribu-
tário, foi aceito como membro do conselho acadêmico do 
programa de LL.M. em Tributação Internacional da New 
York University (NYU).

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROFESSORES  DA  EDUCAÇÃO SUPERIOR
 
 Pelo presente edital ficam convocados todos os professores do Ensino Universitário dos 
municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí, Seropédica e Paracambi, associados ou não ao Sindicato, 
a comparecerem à Assembleia Setorial Extraordinária, que se realizará dia 19 de fevereiro de 
2022, às 14h em primeira convocação, e às 14h30 em segunda e última convocação, por meio 
virtual, pelo aplicativo ‘Zoom’, sendo certo que o convite será encaminhado pelo Sinpro-Rio 
aos professores,  para discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
 1 - aprovar a pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção do Sindicato das 
Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior, SEMERJ, com vistas à 
abertura do processo de negociação coletiva para data-base de 2022;
 2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sindicato, de natureza 
econômica autorizando o desconto em folha; 
 3 – autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar con-
venção coletiva, bem como autorizar a adoção de medidas  judiciais para preservação 
da data-base por meio da instauração de protesto judicial e Dissídio Coletivo, podendo 
celebrar acordo no Dissídio;
 4 – discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimen-
to para o bom desenvolvimento do processo negocial;
 5 – debater outros assuntos ligados à negociação coletiva correspondente à data-
-base.
IMPORTANTE: para terem acesso virtual à assembleia, os professores/as do segmento de-
verão informar que pretendem participar, até 14 horas do dia 18 de fevereiro de 2022, pelo 
site www.sinpro-rio.org.br, informando todos os dados solicitados.  Após a confirmação 
dos dados, os/as professores/as receberão, por e-mail, um link pessoal e intransferível para 
participação na assembleia.
Esta convocação é feita na forma do estatuto da entidade, notadamente quanto ao quó-
rum de deliberação.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2022
Elson Paiva - Presidente

Importações continuam  
subindo mais que exportações
Superávit de US$ 540 mi recua 49,2% na primeira semana de fevereiro

A balança comercial 
brasileira atingiu 
corrente de comér-

cio (soma das exportações e 
importações) de US$ 48,22 
bilhões no acumulado do 
ano, até a primeira sema-
na de fevereiro, com alta 
de 20,1% pela média diária 
sobre o período de janei-
ro a fevereiro de 2021. Já 
o superávit chegou a US$ 
540 milhões, diminuindo 
49,2%.

As exportações no acu-
mulado de 2022 somam 
US$ 24,38 bilhões, com au-
mento de 18,3%, enquan-
to as importações subiram 
22% e totalizam US$ 23,84 
bilhões. Os dados foram 
divulgados nesta segunda-
feira pela Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex) do 
Ministério da Economia.

No mês, as exportações 
cresceram 30,3% e soma-

ram US$ 4,74 bilhões, en-
quanto as importações su-
biram 23,4% e totalizaram 
US$ 3,99 bilhões. Dessa 
forma, a balança comercial 
registrou superávit de US$ 
754 milhões, em alta de 
84,9%, e a corrente de co-
mércio alcançou US$ 8,73 
bilhões, subindo 27,1%.

Nas exportações, com-
paradas a média diária até a 
primeira semana deste mês 
(US$ 1,185 bilhão) com a 
de fevereiro de 2021 (US$ 
909,74 milhões), houve 
crescimento de 30,3% em 
razão do aumento nas ven-
das da Indústria Extrativista 
(+30,4%), da Indústria de 
Transformação (+34,6%) e 
da Agropecuária (+13,9%).

Na Indústria Extrativista, 
os destaques para o aumen-
to das exportações foram as 
vendas de óleos brutos de 
petróleo ou de minerais be-

tuminosos, crus (+98,5%); 
minérios de cobre e seus 
concentrados (+392,2%); 
outros minerais em bruto 
(+191,2%); pedra, areia e 
cascalho (+492,9%) e outros 
minérios e concentrados dos 
metais de base (+12,9%).

Já na Indústria de Trans-
formação, o crescimento 
foi puxado pelas vendas 
de carne bovina fresca, 
refrigerada ou congelada 
(+109,9%); óleos combus-
tíveis de petróleo ou de mi-
nerais betuminosos, exceto 
óleos brutos (+225,9%); 
produtos semiacabados, 
lingotes e outras formas 
primárias de ferro ou aço 
(+88,4%); farelos de soja e 
outros alimentos para ani-
mais, excluídos cereais não 
moídos, farinhas de carnes 
e outros animais (+47,3%) 
e produtos laminados pla-
nos de ferro ou aço não 

ligado, não folheados ou 
chapeados, ou revestidos 
(+915%).

Entre os produtos agro-
pecuários, a alta das expor-
tações refletiu, principal-
mente, o crescimento nas 
vendas de café não torrado 
(+87,1%); trigo e centeio, 
não moídos (+663,5%); 
algodão em bruto 
(+8,2%); madeira em bru-
to (+130,5%) e tabaco em 
bruto (+143,3%).

Nas importações, a mé-
dia diária até a primeira se-
mana de fevereiro de 2022 
(US$ 997,13 milhões) ficou 
23,4% acima da média de 
fevereiro do ano passado 
(US$ 807,73 milhões). Nes-
se comparativo, aumen-
taram principalmente as 
compras da Indústria de 
Transformação (+21,4%), 
e de produtos da Indústria 
Extrativista (+151,2%).

ÍGP-DI sobe pressionado por commodities e combustíveis

O Índice Geral de 
Preços – Dispo-
nibilidade Interna 

(IGP-DI) subiu 2,01% em 
janeiro, percentual superior 
ao apurado no mês anterior, 
quando variara 1,25%, in-
formou nesta segunda-feira 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Com este resulta-
do, o índice acumula alta de 
16,71% em 12 meses. Em 
janeiro de 2021, o índice 
havia subido 2,91% e acu-
mulava elevação de 26,55% 
em 12 meses.

“Commodities e com-
bustíveis seguem em ace-
leração e fazem o índice ao 
produtor subir 2,57% em 
janeiro. Apesar da desace-
leração registrada no pre-
ço do minério de ferro (de 
17,62% para 11,33%) ele 
continua respondendo por 
parte expressiva do resul-
tado do Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), 
30%. Além da contribui-
ção do minério, soja (de 
0,89% para 5,55%), milho 
(de -0,02% para 8,40%) e 
Diesel (de 0% para 5,13%) 
também registraram au-
mentos e contribuíram 

para a elevação da infla-
ção medida pelo IGP-DI”, 
afirma André Braz, Co-
ordenador dos Índices de 
Preços.

IPA

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) su-
biu 2,57% em janeiro. No 
mês anterior, o índice havia 
apresentado alta de 1,54%. 
Na análise por estágios de 
processamento, a taxa do 
grupo Bens Finais variou 
de 0,23% em dezembro 
para 0,92% em janeiro. O 
principal responsável por 
este avanço foram os com-
bustíveis para o consumo, 
cuja taxa passou de -1,56% 
para 0,94%. O índice de 
Bens Finais (ex), que resulta 
da exclusão de alimentos in 
natura e combustíveis para 
o consumo, subiu 1,01% 
em janeiro, contra 0,43% 
em dezembro.

A taxa do grupo Bens 
Intermediários passou de 
-0,03% em dezembro para 
2,13% em janeiro. O prin-
cipal responsável por este 
avanço foi o subgrupo ma-

teriais e componentes para 
a manufatura, cuja taxa pas-
sou de 0,24% para 1,95%. 
O índice de Bens Interme-
diários (ex), calculado após 
a exclusão de combustíveis 
e lubrificantes para a pro-
dução, subiu 1,98% em ja-
neiro, após variar 0,19% no 
mês anterior.

O estágio das Matérias-
Primas Brutas subiu 4,42% 
em janeiro, ante 4,40% em 
dezembro. Contribuíram 
para este movimento os se-
guintes itens: soja em grão 
(0,89% para 5,55%), mi-
lho em grão (-0,02% para 
8,40%) e algodão em ca-
roço (-0,93% para 4,78%). 
Em sentido oposto, va-
le citar minério de ferro 
(17,62% para 11,33%), bo-
vinos (8,33% para 1,78%) 
e café em grão (9,16% para 
2,45%).

IPC

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) variou 
0,49% em janeiro, con-
tra 0,57% em dezembro. 
Quatro das oito classes de 
despesa componentes do 

índice registraram decrésci-
mo em suas taxas de varia-
ção: Habitação (1,10% para 
0,13%), Transportes (0,28% 
para 0,04%), Saúde e Cui-
dados Pessoais (0,21% para 
0,03%) e Vestuário (0,97% 
para 0,76%). Nestas clas-
ses de despesa, vale men-
cionar o comportamento 
dos seguintes itens: tarifa 
de eletricidade residencial 
(3,06% para -1,76%), gaso-
lina (-0,36% para -1,12%), 
plano e seguro de saúde 
(0,15% para -0,48%) e aces-
sórios do vestuário (0,81% 
para -0,20%).

INCC

O Índice Nacional de 
Custo da Construção 
(INCC) variou 0,71% em 
janeiro, ante 0,35% no mês 
anterior. Os três grupos 
componentes do INCC 
registraram as seguintes 
variações na passagem de 
dezembro para janeiro: 
Materiais e Equipamentos 
(0,69% para 1,08%), Ser-
viços (0,60% para 1,39%) 
e Mão de Obra (0,00% pa-
ra 0,26%).
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SEU
DIREITO

Os reflexos da Lei do 
Superendividamento na 
recuperação de crédito

Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022

Por Luis Felipe Silveira e Mariane Ferri

Em 1º de julho de 2021 entrou em vigor a Lei 14.181/21 
– a chamada Lei do Superendividamento, que altera 

o Código de Defesa do Consumidor. O objetivo das al-
terações é o tratamento especial e a prevenção ao supe-
rendividamento de pessoas físicas, tendo como principal 
finalidade evitar que o excesso de dívidas do consumidor 
comprometa seu mínimo existencial.

A Lei prevê que o consumidor, cujo nível de dívidas 
vencidas e a vencer comprometa sua renda de forma que 
prejudique o mínimo necessário à própria subsistência, te-
nha a possibilidade de reorganização financeira através de 
conciliação. Nesse caso, o consumidor, que preencher tais 
requisitos, poderá requerer ao juiz a instauração de um Pro-
cesso de Repactuação de Dívidas, em que lhe será possível 
apresentar plano de pagamento de todos os credores, no 
prazo máximo de 5 anos.

Diante da ausência injustificada por algum credor, ocor-
rerá não só a suspensão da exigibilidade do débito e a in-
terrupção dos encargos de mora, mas, também a aceitação 
compulsória do plano apresentado pelo devedor, sendo 
que, o pagamento do credor ausente poderá ser agendado 
posteriormente ao pagamento dos credores presentes. Não 
havendo êxito na conciliação, um procedimento parecido 
será instaurado, dessa vez, judicial.

Além da possibilidade do Procedimento de Repactua-
ção de Dívidas, a lei traz algumas obrigações e direciona 
algumas responsabilidades aos fornecedores, como forma 
de garantir sua finalidade – a prevenção ao superendivida-
mento. Diante disso, quais reflexos terão os credores na 
Recuperação de Crédito?

Estima-se que, segundo a Serasa, em 2021 o país atingiu 
cerca de R$ 249 bilhões em dívidas negativadas de con-
sumidores, sendo a maior concentração dessas dívidas no 
setor bancário, especialmente cartões de crédito.

Em cenários comuns – sem a existência de crises sa-
nitárias e econômicas – a tendência é que as análises de 
crédito sejam superficiais, haja vista a finalidade de aquisi-
ção de produtos e serviços pelos consumidores, visando o 
aumento de lucro do comércio. Diante de cenários como 
o que vivemos atualmente, a tendência tende a aumentar 
ante a necessidade de recuperação da economia, o que se 
demonstra pelas inúmeras empresas que tem oferecido car-
tões de crédito, limites e produtos sem ao menos consultar 
os serviços de proteção ao crédito.

Com a edição da Lei, o fornecedor possui obrigações le-
gais para prevenção e tratamento do superendividamento. 
Dentre elas, cabe a ele informar ao consumidor, prévia e ade-
quadamente, no momento da oferta, sobre o custo efetivo 
total e a descrição dos elementos que compõem a compra, 
bem como a taxa efetiva mensal de juros pelo parcelamento 
e aquelas que decorrem de atraso. No mesmo sentido, passa 
a ser vetado ao fornecedor indicar em ofertas que a opera-
ção pode ser concluída sem consulta a serviços de proteção 
ao crédito ou sem avaliação de sua situação financeira, pois, 
nessa hipótese, o consumidor, ao contrário de buscar nego-
ciação de dívidas já existentes, tende a adquirir novas obriga-
ções, ante a ausência de análise de crédito.

É compreensível que, visando a manutenção da atividade 
econômica, os fornecedores busquem oferecer novas mo-
dalidades de pagamentos – cartões de loja, crediários etc. O 
grande empecilho nestes casos, é que a análise para conces-
são de crédito não considera critérios profundos, mas, em 
regra, tem como fator a renda e ausência de negativações, 
somente. Os benefícios e vantagens que acompanham es-
sas modalidades de pagamento atraem os consumidores, o 
que facilita a compra com diferentes empresas ao mesmo 
tempo.

Desta forma, antes da oferta de produtos e serviços, bem 
como de ter como principal objetivo a venda destes, cabe 
ao fornecedor considerar que aquela operação pode levar 
o consumidor ao superendividamento que, como vimos, 
considera também as dívidas a vencer e não necessariamen-
te as dívidas já vencidas e negativadas.

Com o superendividamento do consumidor surge para o 
fornecedor, como consequência, a possibilidade de receber 
seu crédito nos prazos e condições determinados em even-
tual procedimento de repactuação de dívidas, se concordar. 
Para o caso de discordar do plano de pagamentos, o credor 
poderá ser direcionado para o fim da fila e ser o último a 
reaver seu crédito, causando diversos prejuízos.

Portanto, mais do que envidar esforços para vender ou 
conceder crédito aos consumidores, cabe ao fornecedor 
aprimorar sua análise de crédito, a fim de verificar eventual 
superendividamento, pelo que adquire seus produtos, me-
diante pagamento a prazo ou através de cartões e crediários 
oferecidos pela instituição.

Frisa-se que, situações como essas ressaltam a importân-
cia de assessoria especializada na elaboração de procedi-
mento de análise de crédito bem como em procedimento 
ágil para a cobrança de valores devidos, visando identificar 
eventual e iminente superendividamento do consumidor e 
garantir o rápido recebimento de seu crédito. A edição da 
Lei 14.181/21 traz significativas mudanças e proteções ao 
consumidor, todavia, pode trazer prejuízos e expor o cre-
dor que não adotar medidas mais eficazes no enfrentamen-
to ao superendividamento.

Luis Felipe Dalmedico Silveira é advogado especialista na área contratual e sócio 
do escritório Finocchio & Ustra Advogados, 

Mariane Ferri dos Santos é advogada especialista na contratual e imobiliária do 
escritório Finocchio & Ustra Advogados.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

     Pelo presente edital ficam convocados todos os professores da Educação Básica (Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Médio), com exercício do magistério nas Escolas, bem como 
nos estabelecimentos ou nas instituições de ensino deste segmento no Município do Rio de 
Janeiro, associados ou não ao Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e 
Região – SINPRO-RIO, a comparecerem à Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no 
dia 19 de fevereiro de 2022, às 10h em primeira convocação, e às 10h30  em segunda e última 
convocação, com qualquer número de presentes, por meio virtual, pelo aplicativo ‘Zoom’, 
sendo certo que o convite será encaminhado pelo Sinpro-Rio aos professores, para discutirem 
e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
         1 - aprovar a pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção do Sindicato dos Esta-
belecimentos de Ensino (Sinepe-Rio), com vistas à abertura do processo de negociação coletiva 
para data-base de 2022;
 2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sin-
dicato, de natureza econômica autorizando o desconto em folha;  
 3 – autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar convenção 
coletiva, bem como autorizar a adoção de medidas  judiciais para preservação da data-base por 
meio da instauração de protesto judicial e Dissídio Coletivo, podendo celebrar acordo no Dissí-
dio;
 4 – discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimento para 
o bom desenvolvimento do processo negocial;
 5 – debater outros assuntos ligados à negociação coletiva correspondente à data-base.
IMPORTANTE: para terem acesso virtual à assembleia, os professores/as do segmento deverão 
informar que pretendem participar, até 14 horas do dia 18 de fevereiro de 2022, pelo site www.
sinpro-rio.org.br, informando todos os dados solicitados.  Após a confirmação dos dados, os/
as professores/as receberão, por e-mail, um link pessoal e intransferível para participação na 
assembleia.
Esta convocação é feita na forma do Estatuto da entidade notadamente quanto ao quorum de 
deliberação e  dentro dos termos da Lei 7783 de 28 de junho de 1989 e do Estatuto do Sinpro-Rio.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2022
Elson Paiva - Presidente

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE DIFUSÃO 
CULTURAL E ARTÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Rua Álvaro Alvim 24 – sala 402/403 - Rio de Janeiro 
CNPJ - 33.959.065/0001-18 - Inscrição Municipal - 02.931.036

AVISO - REGISTRO DE CHAPA
Conforme edital publicado no Jornal Monitor Mercantil do Rio de Janeiro, 
no dia 21/01/2022, sobre as eleições federativas a serem realizadas no dia 
10/03/2022, comunicamos o registro de uma única chapa assim constituída: 
DIRETORIA - EFETIVOS - Presidente: JORGE DE SOUZA BICHARA 
- Primeiro Secretário: ELISABETE SPINELLI - Segundo Secretário: 
MARLUCE MEDEIROS PAES - Primeiro Tesoureiro: JOÃO ROBERTO 
COSTA - Segundo Tesoureiro: EDILSON SALUSTIANO ALVES. DIRETORIA 
- SUPLENTE - EUGÊNIO DA SILVA, ARY ALFREDO MAGALHÃES PEIXOTO, 
SIDNEY VIEIRA DE MATTOS, LUNA MESSINA DA SILVA, GLÁUCIO DOS 
SANTOS COSTA. CONSELHO FISCAL - EFETIVO - HUGO LEONARDO 
OLIVEIRA DA COSTA, ALBERTO CARLOS DA SILVA LOPES, FRANCISCO 
CARLOS DO AMARAL. CONSELHO FISCAL - SUPLENTE - ANTONIO 
CESAR DO ESPIRITO SANTO BARBOZA, JOSÉ CARLOS FARIA, VICENTE 
FAVILLA GUIMARÃES. DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO AO 
CONSELHO DA CONFEDERAÇÃO - EFETIVOS - JORGE DE SOUZA 
BICHARA e ELISABETE SPINELLI. DELEGADOS REPRESENTANTES 
JUNTO AO CONSELHO DA CONFEDERAÇÃO - SUPLENTE - JOÃO 
ROBERTO COSTA e MARLUCE MEDEIROS PAES. Rio de Janeiro, 08 de 
fevereiro de 2022. João Daltro de Almeida - Presidente.

                                                                                                                                              

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Por-
tuguesa, sito na Rua Haroldo Lobo n° 400, nesta, no uso de suas 
atribuições e cumprindo o que preceitua o Artigo 34, parágrafo §2 
do Estatuto em vigor, convoca para o dia 15 de fevereiro de 2022 os
senhores Conselheiros para deliberarem sobre as contas do exercício 
de 2021.
A primeira chamada será às 20h e a segunda e última  às 20:30h.

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2022.
Gilberto de Souza Gomes

Presidente do Conselho Deliberativo

Indicador de emprego atinge  
menor nível desde agosto de 2020

O Indicador Ante-
cedente de Em-
prego (Iaemp), 

medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), teve 
queda de 5,3 pontos de de-
zembro de 2021 para janeiro 
de 2022. Foi o terceiro recuo 
consecutivo. Ele chegou a 
76,5 pontos, menor patamar 
desde agosto de 2020 (74,8 
pontos). O Iaemp busca an-
tecipar tendências do merca-
do de trabalho, com base em 
entrevistas feitas com consu-
midores e empresários da in-
dústria e do setor de serviços.

Todos os componentes 
tiveram queda em janeiro. 
O principal destaque nega-
tivo foi o indicador de si-
tuação atual dos negócios 
da indústria, que contri-

buiu com -1,6 ponto para 
a queda de 5,3 pontos do 
Iaemp. Também tiveram 
recuos relevantes a ten-
dência dos negócios nos 
próximos seis meses e as 
intenções de contratação 
nos próximos três meses 
do setor de serviços, que 
contribuíram com menos 
1 e menos 0,9 ponto, res-
pectivamente.

“A piora mais acentuada 
no início de 2022 decorre da 
combinação da desacelera-
ção econômica iniciada no 
quarto trimestre com o sur-
to de Ômicron e Influenza, 
o que afeta principalmente 
o setor de serviços, que é o 
maior empregador, tornan-
do no curto prazo difícil 
vislumbrar uma alteração 

no curso do indicador”, dis-
se o pesquisador Rodolpho 
Tobler, em nota divulgada 
pela FGV.

Já no Rio de Janeiro, o 
primeiro levantamento de 
2022 realizado pelo Insti-
tuto Fecomércio de Pesqui-
sas e Análises (IFec-RJ), da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Rio de Janei-
ro com consumidores do 
estado mostra que os flumi-
nenses estão mais confian-
tes em relação a assuntos 
como emprego.

Neste mês, 39,8% dos 
entrevistados afirmam que 
não tiveram medo de perder 
o emprego – em dezembro, 
este índice correspondia a 
36,4%. Em contrapartida, 

42,8% estariam com muito 
receio em perder o empre-
go nos últimos três meses 
e 17,4% afirmam que esta-
vam com pouco medo.

Na pesquisa, houve uma 
pequena retração no núme-
ro de consumidores com 
medo de perder o emprego 
nos próximos três meses: de 
61,8% para 60%. O percen-
tual dos que não têm medo 
de ficar desempregados su-
biu de 38,2% para 40%.

Em relação à retomada 
econômica brasileira, ocor-
reu uma nova queda na 
confiança dos cidadãos: de 
31,2% para 30,1%, redução 
de 1,1 ponto percentual. 
Para 47,1%, a economia vai 
piorar e 22,8% acreditam na 
estabilização.

Vendas de veículos caíram 38,5% em janeiro 

A Associação Nacio-
nal de Fabricantes 
de Veículos Auto-

motores (Anfavea) anun-
ciou que, em janeiro deste 
ano, foram vendidos 126,5 
mil veículos, o que repre-
senta uma queda de 38,5% 
em comparação a dezem-
bro do ano passado. Na 
comparação com janeiro do 
ano passado, a retração foi 
de 26,1,5%.

Ao divulgar os dados 
nesta segunda-feira, o presi-
dente da Anfavea, Luiz Car-
los Moraes, considerou a 
queda como relevante. “Foi 
uma queda relevante com 
relação a dezembro, que foi 
um mês muito bom, nós 
puxamos bastante a produ-
ção e o emplacamento, em 
grande parte para entregar 
muitos veículos pendentes 
de meses anteriores por fal-
ta dos semicondutores”.

O executivo lembrou que 
janeiro já é tradicionalmen-
te um mês de poucas vendas 
no mercado de automóveis, 
no entanto, destacou outros 
motivos para a retração no 
mês.

“Janeiro já é esperado 
uma queda, como acon-
tece todos anos, mas tive-

mos alguma aspectos que 
impactaram ainda mais es-
se resultado, como o alto 
volume de emplacamento 
em dezembro, o desequi-
líbrio na cadeia de supri-
mentos, e tivemos uma 
transição no sistema de 
emplacamentos, como veí-
culos que foram vendidos, 
mas não foram emplaca-
dos no mês de janeiro. Mas 
esse tema já foi resolvido e 
o emplacamento já voltou 
ao normal em fevereiro”, 
disse.

Moraes disse ainda que as 
chuvas de verão e a varian-
te Ômicron também foram 
agravantes que levaram à 
maior queda nas vendas no 
primeiro mês do ano.

“Tivemos chuvas acima 
da média em regiões im-
portante como São Paulo, 
que é o maior mercado, 
que impactaram na frequ-
ência de consumidores de 
lojas e inclusive fecharam 
algumas lojas que tiveram 
problemas adicionais como 
alagamentos em determina-
das regiões, e obviamente, a 
variante Ômicron que está 
afetando a cadeia como um 
todo, os fornecedores, os 
fabricantes e o varejo”.

Houve retração ainda na 
produção de veículos, com 
queda de 31,1% com rela-
ção a dezembro. Segundo 
o balanço divulgado pela 
Anfavea, foram fabrica-
das 145,4 mil unidades no 
primeiro mês deste ano, 
enquanto a produção em 
dezembro do ano passado 
ficou em 200,4 mil veículos. 
Comparado com janeiro de 
2021, a queda na produção 
foi de 27,4 %

Para o ano, o presidente 
da entidade disse que a alta 
da taxa de juros pode deses-
timular as vendas.

“Estamos trabalhando 
com uma restrição da oferta 
sim, mas na nossa previsão 
do ano a gente considera 
o impacto da questão do 
crescimento do PIB mais 
tímido e do aumento da ta-
xa de juros. É uma mistura 
dos dois impactos. Em um 
ano normal, a gente só olha 
a demanda. Este ano ainda 
temos que olhar a oferta e 
a demanda por conta desses 
aumentos de juros, a capa-
cidade da pessoa física de 
comprar, o emprego ainda 
não está em um nível ade-
quado, enfim, restrição na 
oferta e certo limite na de-

manda considerando o ce-
nário do Brasil que temos 
para 2022”.

As exportações de auto-
móveis também registraram 
queda de 33,5% em janeiro, 
com relação a dezembro de 
2021, com a venda de 27,6 
mil veículos para fora do 
país. Com relação a janeiro 
do ano passado, a alta foi 
de 6,6%, quando houve a 
exportação de 25,9 mil uni-
dades.

A venda de caminhões te-
ve retração de 26,8% em ja-
neiro em comparação com 
dezembro do ano passado. 
Foram vendidas, no último 
mês, 8,7 mil unidades. Na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, a 
elevação nas vendas de ca-
minhões foi de 15,5%.

O nível de emprego 
na indústria teve alta de 
0,3% em janeiro na com-
paração com o último mês 
de 2021. Na comparação 
com janeiro do ano pas-
sado, a queda foi de 2%. 
As fabricantes de veículos 
empregavam em janeiro 
do ano passado 103.384 
pessoas, enquanto agora 
tem um quadro total de 
101.335 empregados.
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Três perguntas: cREAL, a nova stablecoin do real
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Camila Rioja Aran-
tes, Latam Lead 

da Fundação Celo, sobre o 
cREAL, a nova stablecoin 
lastreada no real lançada 
recentemente pela comu-
nidade. Fundada em 2017, 
a Celo é uma blockchain 
que permite transações em 
qualquer tipo de aparelho 
celular.

Além do lançamento do 
cREAL, neste ano a Celo 
dará destaque para proje-
tos relacionados às NTFs, 
como o CreateSafe e a EQ, 
que possibilitam que artis-
tas e cantores tenham maior 
segurança e controle da mo-
netização de seus trabalhos, 
e alinhados à conservação 
ambiental como o Climate 
Collective, que une diversas 
organizações blockchain e 
que busca tokenizar flores-
tas tropicais e outros re-
cursos importantes para a 
remoção de CO2 da atmos-
fera nos próximos 4 anos.

O que levou a Comuni-
dade da Celo escolher o 
cREAL?

O Brasil tem mostrado 
um crescimento surpre-
endente nos últimos anos 
quando se trata de tecno-
logia blockchain. Com o 
aumento do mercado brasi-
leiro de ativos digitais e da 
adoção de novas tecnolo-
gias, o país toma cada vez 
mais a liderança na adesão 
dessas tecnologias. Atual-
mente, alguns estudos es-
timam que cerca de 30% 
da população entrevistada 
possui criptomoedas.

Outro fator de destaque 
é o número de usuários de 
aparelhos celulares no país. 
De acordo com uma pes-
quisa da Newzoo, o Bra-
sil tem aproximadamente 
109 milhões de usuários de 
smartphones, o que repre-
senta mais da metade da 
população.

Visando a maior acessi-
bilidade, a Celo tem como 
mote favorecer um ecossis-
tema que facilite a navega-
ção no mundo crypto atra-

vés de aparelhos celulares 
(Mobile-first) Por essa ra-
zão, acreditamos que o po-
tencial de adoção pode ser 
exponencial.

Comparado à tecnologia 
DeFi, o sistema bancário 
tradicional pode ser mais 
caro e pouco inclusivo. Ali-
nhado à visão da Celo, o 
lançamento do cREAL re-
presenta transações de bai-
xo custo e mais rápidas do 
que os métodos tradicio-
nais, podendo ser realizadas 
através de qualquer smar-
tphone.

Além disso, de todos os 
países em que a comunidade 
Celo está presente, o Brasil 
é o segundo com a maior 
quantidade de endereços de 
tokens. Só aqui, mais de 40 
mil pessoas já estão usando 
a Valora, uma das carteiras 
construídas em Celo. Isso 
mostra a consolidação e 
maturidade da comunidade 
crypto local.

Outro ponto bacana pa-
ra se destacar é que com o 
cREAL, o Brasil é o pri-
meiro país onde as pessoas 
podem usar Celo para com-
prar pão, carro, fazer DeFi 
e negociar sem atrito em 
todo o território, inclusive 
através de cartão. Até o mo-
mento, nenhum outro pro-
tocolo teve tanta adoção em 
casos de uso na economia 
real. Estamos muito felizes 
com essa recepção.

Além do cREAL, a 
Celo já possui a cUSD, 
lastreada em dólar, e a 
cEUR, lastreada em eu-
ro. Como a Celo está 
vendo as perspectivas do 
mercado de stablecoins?

As stablecoins têm um 
grande potencial de desen-
volvimento. Algumas das 
áreas com alta necessidade 
por esse tipo de criptomo-
eda são Argentina, Brasil, 
Burkina Faso, Costa do 
Marfim, Colômbia, Quê-
nia, México, Nigéria, Fili-
pinas, África do Sul, Tur-
quia, Uganda e também o 
Reino Unido. Os próximos 
anos vão trazer uma adesão 
maior e diferentes casos de 
usos reais, à medida que 

Divulgação Fundação Celo

Camila Rioja Arantes 

mais integrações forem lan-
çadas.

Desde o lançamento, a 
demanda por cUSD au-
mentou 1977% e do cEUR 
416%. Só com esses dados 
conseguimos ter uma ideia 
do impacto desses ativos no 
mercado. Também espera-
mos uma forte resposta pa-
ra o cREAL.

A Celo conseguiu de-
senvolver as primeiras e 
únicas stablecoins verdes 
de real, euro e dólar, ou se-
ja, é a primeira blockchain 
que permite que usuários e 
empresas respeitem o meio 
ambiente durante as transa-
ções.

A tendência é que o cres-
cimento das stablecoins 
ocorra à medida que o sis-
tema financeiro se adapte 
à tecnologia. Só teremos 
êxito na sua implementação 
quando as pessoas soube-
rem de fato o que é uma 
stablecoin e puderem usá-
las no cotidiano, seja para 
comprar pão, pagar uma 
conta ou emprestar dinhei-
ro. Essa é a proposta do 
cREAL.

As Moedas Digitais 
dos Bancos Centrais 
(Central Bank Digital 
Currencies – CBDCs) 
podem tomar o mercado 
das stablecoins ou cada 

uma delas ocupará um ti-
po diferente de mercado?

As CBDCs hoje conside-
ram a existência de stable-
coins emitidas por um ente 
centralizado, mas nem toda 
stablecoin é implementa-
da pelos bancos centrais. 
Existe uma relação de co-
existência entre elas, e por 
isso cada uma pode ocupar 
papéis distintos e comple-
mentares.

No caso de stablecoins 
da Celo como o cREAL, o 
diferencial é que não exis-
te uma instituição central 
que gerencie esses ativos, 
além da questão da eficiên-
cia energética. O próprio 
usuário tem a liberdade e 
o controle sobre as suas 
transações e não há risco 
de contraparte central. Es-
sa vantagem se dá pelo fato 
da Celo ser uma plataforma 
descentralizada.

Embora as stablecoins 
ainda sejam uma tecnolo-
gia recente, algumas das 
plataformas já existentes 
trazem efeitos de rede pa-
ra os modelos de negócios 
que buscam se digitalizar. 
A tendência é que essas 
soluções criptográficas nos 
permitam inovar no sistema 
financeiro, o que vai exigir 
dos reguladores que tam-
bém pensem de forma ino-
vadora.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA LEITURA DINÂMICA -

COOPERATIVA DE CONSUMO - EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ 22.223.832/0001-00 / NIRE 3340005397-4

O Diretor Presidente da Cooperativa LEITURA DINÂMICA -
COOPERATIVA DE CONSUMO, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
em nossa sede, no dia 19 de Fevereiro de 2022, em
primeira convocação às 08h00min com a presença de 2/3 (dois
terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda
às 09h00min com metade mais 01 (um) do número total de
Cooperados Associados e em terceira e última às 10h00min
Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
Assembleia Geral Extraordinária: 1. Dissolução da Cooperativa; 2.
Nomeação do Liquidante e do Conselho Fiscal para Proceder a
Liquidação. Rio de Janeiro/RJ, 08 de Fevereiro de 2022

LUIZ CARLOS ROZARIO AVELINO
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DA ALIANÇA FRANCESA 
 Pelo presente edital ficam convocados todos os professores da Associação de Cultura 
Franco-Brasileira Alliance Française RJ, associados ou não do Sindicato, a comparecerem à As-
sembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 19 de fevereiro de 2022, às 13h em 
primeira convocação e às 13h30 em segunda e última convocação, por meio virtual, via aplica-
tivo ‘Zoom’, sendo certo que o convite será encaminhado pelo Sinpro-Rio aos professores, para 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
  1- aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção da Alliance Française, 
com vistas à abertura do processo de negociação coletiva para a data-base de 2022;
2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sindicato, de natureza econômica 
autorizando o desconto em folha; 
3- autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar acordo coletivo, 
bem como autorizar a adoção das medidas judiciais para preservação da data-base através da 
instauração de protesto judicial e do Dissídio Coletivo, podendo no mesmo celebrar acordo;
4- discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimento ao bom 
desenvolvimento do processo negocial;
5- debater outros assuntos ligados à negociação coletiva da data-base.
6- eleger delegado/a sindical para esta instituição de ensino.
IMPORTANTE: para terem acesso virtual à assembleia, os professores/as do segmento deverão 
informar que pretendem participar, até 14 horas do dia 18 de fevereiro de 2022, pelo site www.
sinpro-rio.org.br, informando todos os dados solicitados.  Após a confirmação dos dados, os/
as professores/as receberão, por e-mail, um link pessoal e intransferível para participação na 
assembleia.
 Esta convocação é feita na forma do Estatuto da entidade notadamente quanto ao quo-
rum de deliberação e dentro dos termos da Lei 7783 de 28 de junho de 1989 e do Estatuto do 
Sinpro-Rio.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2022
Elson Paiva - Presidente

Cartão de Compra Supplier - Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios - CNPJ: 08.692.888/0001-82 - Edital de Convocação -  Ficam 
os senhores quotistas do Cartão de Compra Supplier Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios (“Fundo”) convocados para se 
reunirem em assembleia geral de quotistas, que se realizará por meio de 
vídeo e/ou teleconferência, a ser organizada pela Administradora, e/ou 
através da manifestação de voto por escrito, no dia 18 de fevereiro de 
2022, em primeira convocação, às 11 (onze) horas, a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) alterar o 
regulamento para: (a) alterar os critérios de elegibilidade do Fundo para 
permitir que (i) 13% (treze por cento) do patrimônio líquido do Fundo 
contenha Direitos Creditórios com prazo de vencimento de até 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contado da Data de Aquisição 
e (ii) até 25% (vinte e cinco por cento) do limite de 13% (treze por cento) do 
patrimônio líquido descritos no item (i) poderão ter prazo de vencimento de 
até 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contado da Data de Aquisição; 
(b) excluir a previsão de que a solicitação de resgate de Quotas Mezanino é 
irrevogável e irretratável, e (c) excluir a necessidade de manutenção da 
Razão de Garantia como condição para exercício do resgate das Quotas 
Mezanino; (ii) alterar o horário da primeira janela de cessão para às 11 
(onze) horas, modificando a cláusula 4.1 do Instrumento Particular de 
Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e 
outras avenças; e (iii) autorizar a Administradora à tomar todas as medidas 
necessárias para implementar, caso aprovadas, as deliberações tomadas 
no item anterior. Não havendo quórum para a realização da assembleia 
geral em primeira convocação, esta será realizada em 23 de fevereiro de 
2022, no mesmo horário e local, valendo este Edital também como 
segunda convocação. 

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2022
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Administradora do Fundo

DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL  
DITAL DE INTIMAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Rafa-
ella Avila de Souza Tuffy Felippe - Juiz em Exercício do Cartório da 15ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte 
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que 
funciona a Av Erasmo Braga, 115 2º Pav. 233C-235-237 CEP: 20210-030 - Castelo 
- Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2385 e-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio 
em Edifício, de nº 0090671-08.2016.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO LOTE 
1 DO CONJUNTO VILLAGE SÃO CONRADO em face de DANIEL FERREIRA 
ALVES, objetivando “INTIMAÇÃO”. Assim, pelo presente edital INTIMA os herdeiros 
SAMUEL, MARIA CRISTINA, ANA MARIA e DANIEL para promoverem a habilitação 
e representa&c cedil;ão processual do ESPÓLIO DE DANIEL FERREIRA ALVES no 
presente feito. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, vinte e sete de outubro 
de dois mil e vinte e um . Eu, Marcia Almeida da Fonseca - Técnico de Atividade Judi-
ciária - Matr. 01/26059, digitei. E eu, Tarcisio de Albuquerque Rocha - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/23620, o subscrevo.

IFC renova parceria com o BNDES para intensificar a temática ESG

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econô-

mico e Social (BNDES) 
e a International Finance 
Corporation (IFC), mem-
bro do Grupo Banco Mun-
dial, anunciaram que vão 
reforçar a parceria para in-
tensificar a temática ESG 
(ambiental, social e de go-
vernança, na sigla em inglês) 
nas operações e projetos es-
truturados pelo Banco.

As duas instituições 
vão também trabalhar em 
conjunto na melhoria das 
práticas para o cofinan-
ciamento de projetos de 

infraestrutura no Brasil, 
observando os padrões 
internacionais com o ob-
jetivo de atrair capital para 
setores prioritários.

O BNDES diz que a 
parceria visa promover 
a atração de investidores 
internacionais por meio 
da sindicalização e cofi-
nanciamento, atuando em 
conjunto na avaliação de 
projetos com estruturas 
que possam ser replicáveis 
no futuro, alinhadas às 
melhores práticas interna-
cionais.

“BNDES e IFC assina-
ram uma extensão por mais 

dois anos do Memorando 
de Entendimento que for-
maliza a parceria iniciada 
em 2017. Sobre a gestão de 
riscos ambientais, a agenda 
de trabalho vai contemplar 
um Plano de Ação da Políti-
ca de Gênero e Diversidade, 
o desenvolvimento de regu-
lamentos de Gestão Socio-
ambiental para serviços, de-
bêntures e garantias e apoio 
na revisão de regulamentos 
setoriais”, explicou o banco 
de fomento.

Segundo o banco, a IFC 
irá contribuir ainda no es-
tudo sobre possibilidades 
de atuação em adaptação e 

resiliência climática. Sobre 
cofinanciamento, a agenda 
de trabalho inclui a parti-
cipação da IFC em fóruns 
do BNDES para discussão 
de instrumentos jurídicos e 
governança de sindicatos e 
avaliação conjunta de opor-
tunidades para cofinancia-
mento.

Nos últimos dois anos, 
as duas instituições tra-
balharam em diversas ati-
vidades para fortalecer a 
gestão de riscos socioam-
bientais e aprimorar prá-
ticas de cofinanciamento. 
Entre os resultados alcan-
çados estão o novo Regu-

lamento de Gestão Socio-
ambiental de Operações, 
que substituiu a política 
socioambiental, a nova 
metodologia para classi-
ficação do risco socioam-
biental e a sistematização 
dos componentes do Sis-
tema de Gestão Socioam-
biental (SGSA), além da 
realização de workshop 
para compartilhamento de 
práticas entre os dois cre-
dores e avaliação conjunta 
de oportunidades para co-
financiamento.

“A assinatura do acordo 
traz a renovação de uma 
parceria de longa data, po-

rém mais intensificada em 
agendas muito relevantes 
para o futuro do BNDES: 
ASG e cofinanciamento”, 
destaca Bianca Nasser, 
diretora de Finanças do 
BNDES. “Ao renovar es-
sa parceria, a IFC cumpre 
sua missão de promover 
práticas mais sólidas de 
avaliação socioambiental 
em instituições de desen-
volvimento e aporta co-
nhecimento e experiência 
internacional para a mo-
bilização de investidores”, 
afirma Carlos Leiria Pinto, 
Gerente-geral da IFC no 
Brasil.
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Fusões e aquisições: Melhor  
resultado dos últimos 25 anos
Foram 1.963 operações no ano passado

Levantamento da 
KPMG, divulgado 
nesta segunda-feira, 

mostra que as operações de 
fusões e aquisições no Bra-
sil encerraram 2021 com 
desempenho recorde, re-
gistrando 1963 transações 
nos últimos doze meses. 
Essa marca supera em 59% 
o total verificado ao longo 
de 2019 que era, até então, o 
melhor ano da série históri-
ca, concluído com 1231 ne-
gociações. “Dessa maneira, 
os resultados de 2021 con-
solidam o ano passado co-
mo o melhor período desde 
1996, ano em que a pesqui-
sa foi iniciada pela KPMG”, 
reportou a empresa especia-
lizada em auditoria e outros 
serviços.

 O estudo revelou que 
no último trimestre do ano 
passado foram concluídos 
602 negócios, mantendo 
a tendência de alta obser-
vada nos últimos meses. 
“Este foi o melhor trimes-
tre da história em qualquer 
tipo de comparação e ainda 
apresentou um forte cres-
cimento em comparação 

aos trimestres anteriores 
de 2021 (respectivamente, 
do primeiro ao penúltimo, 
375, 429 e 557)”, destacou 
a KPMG.

 Do total de operações 
realizadas no ano passado, 
a maioria das transações 
foi no âmbito doméstico 
(1289), ou seja, realizada 
entre empresas brasileiras. 
Em segundo lugar, estão as 
operações do tipo CB1 (to-
tal de 581), seguida por CB4 
(40), CB2 (39) e CB3 (9) e 
CB5 (5).

“Estes resultados conso-
lidam a tendência de inves-
timento em transformação 
digital e inovação protago-
nizados pelas companhias 
brasileiras e multinacionais, 
que têm feito aportes es-
tratégicos em diversos seg-
mentos de negócios. Isso 
indica ainda que a confian-
ça em negócios relaciona-
dos com inovação perma-
nece em uma rota crescente 
junto a investidores estra-
tégicos e financeiros desde 
o início da pandemia, em 
2020”, ressalta o sócio-líder 
de do M&A Proprietário 

da KPMG no Brasil, Luis 
Motta.

Com relação aos seg-
mentos de negócios, no 
acumulado de 2021, a li-
derança no ranking ficou 
para as companhias de 
internet, que realizaram 
658 operações de fusões e 
aquisições durante o ano 
passado, representando 
34% do total das transa-
ções no ano. Na sequên-
cia, aparecem tecnologia 
da informação, com 358 
negócios, representando 
18%. Juntos, estes dois 
setores responderam por 
mais da metade do total de 
operações do Brasil neste 
ano.

 Instituições financeiras
O segmento de institui-

ções financeiras também foi 
fortemente impactado por 
diversos tipos de transações 
(161), sendo a maioria delas 
também na busca de mode-
los de negócios inovadores. 
Finalizam o ranking com 
maior número de transa-
ções as companhias de ser-
viços (78), hospitais e labo-
ratórios de análises clínicas 

(70) e mídia e telecomunica-
ções (66), sendo este último 
setor fortemente impactado 
por transações em infraes-
trutura e conectividade para 
modelos inovadores.

Modalidades de operações

CB1: Empresa de capi-
tal majoritário estrangeiro 
adquirindo, de brasileiros, 
capital de empresa estabele-
cida no Brasil.

CB2: Empresa de capital 
majoritário brasileiro adqui-
rindo, de estrangeiros, capi-
tal de empresa estabelecida 
no exterior.

CB3: Empresa de capital 
majoritário brasileiro adqui-
rindo, de estrangeiros, capi-
tal de empresa estabelecida 
no Brasil.

CB4: Empresa de capital 
majoritário estrangeiro ad-
quirindo, de estrangeiros, 
capital de empresa estabele-
cida no Brasil.

CB5: Empresa de capi-
tal majoritário estrangeiro 
adquirindo, de brasileiros, 
capital de empresa estabele-
cida no exterior 

China: Empresas de internet de  
capital aberto caem no 4º trimestre

Incertezas, incluindo a 
Covid-19, atingiram as 
empresas de internet 

listadas na China que viram 
sua capitalização de merca-
do cair no quarto trimestre 
do ano passado em nível 
mundial, de acordo com 
um relatório divulgado pela 
Academia Chinesa de Tec-
nologia da Informação e 
Comunicação (CAICT, em 
inglês).

A capitalização de mer-
cado das empresas chinesas 
de internet listadas totali-
zou 12,4 trilhões de iuanes 
(US$ 1,95 trilhão) duran-
te o período de outubro a 
dezembro do ano passado, 
uma queda de 8,8% em re-
lação ao trimestre anterior. 
A contração do quarto tri-
mestre diminuiu em rela-
ção ao terceiro, segundo o 

documento, que atribuiu a 
queda a incertezas, incluin-
do a pandemia de Covid-19.

A China ocupou nove 
posições no ranking das 30 
maiores empresas de inter-
net do mundo por capitaliza-
ção de mercado. Os gigantes 
Tencent, Alibaba e Meituan 
foram as três principais em-
presas chinesas de internet na 
lista, mostrou o relatório.

Redução de investimento 

O investimento e o fi-
nanciamento no setor de 
internet da China também 
permaneceram em um nível 
baixo no quarto trimestre 
do ano passado, de acordo 
com o relatório.

O valor divulgado de in-
vestimento e financiamento 
ficou em US$ 9,74 bilhões no 

quarto trimestre de 2021, su-
bindo 6,4% trimestralmente, 
mas diminuindo 49,2% em 
relação ao ano anterior, mos-
traram dados do relatório.

Em escala global, o valor 
divulgado de investimento 
e financiamento na indús-
tria da internet aumentou 
81,6% em termos anuais, 
para US$ 120,8 bilhões du-
rante o período, disse a en-
tidade, instituto de pesquisa 
do Ministério da Indústria e 
Informatização.

Alibaba

A Alibaba passou por re-
centes pressões por parte dos 
reguladores chineses a res-
peito da sua prática de negó-
cios. Em dezembro último, a 
agência reguladora do merca-
do na China abriu uma inves-

tigação contra a companhia 
por práticas anticompetitivas 
e monopolistas por estar, su-
postamente, obrigando co-
merciantes chineses a esco-
lher apenas uma plataforma 
de comércio e impendido o 
trabalho com mais de uma.

Em novembro do ano 
passado, os reguladores chi-
neses cancelaram a oferta 
pública inicial de ações do 
Ant Group, braço da Aliba-
ba em tecnologia financeira. 
As críticas do fundador do 
grupo, Jack Ma, ao merca-
do financeiro do país asiá-
tico foram vistas como um 
dos principais motivos para 
a interrupção do processo. 
Ma, depois disso, ficou fo-
ra de público por cerca de 
quatro meses, destacou uma 
reportagem recente publi-
cada no site Suno Notícias.

Investidor não residente não precisa mais de registro na CVM

Petrobras finaliza 
venda de ativos de 
E&P em Alagoas

A Petrobras encerrou 
na última sexta-
feira (4) a venda 

da totalidade de sua parti-
cipação em sete concessões 
denominadas Polo Alago-
as, localizadas no estado 
de Alagoas, para a empresa 
Origem Energia S.A (anti-
ga Petro+). A operação foi 
concluída com o pagamen-
to de US$ 240 milhões para 
a Petrobras. O valor recebi-
do no fechamento se soma 
ao montante de US$ 60 mi-
lhões pagos à Petrobras na 
assinatura do contrato de 
venda, totalizando US$ 300 
milhões, informou a estatal 
em nota.

O Polo Alagoas com-
preende sete concessões 
de produção, seis terrestres 
(Anambé, Arapaçu, Cidade 
de São Miguel dos Campos, 
Furado, Pilar e São Miguel 
dos Campos) e a concessão 
do campo de Paru localiza-
da em águas rasas, com lâ-
mina d’água de 24 metros. 
A produção média do polo 
em 2021 foi de 1,62 mil bpd 
de óleo e condensado e de 

550 mil m³/d de gás geran-
do 0,81 mil bpd de LGN (lí-
quidos de gás natural).

Além dos campos e su-
as instalações de produção, 
está incluída na transação a 
Unidade de Processamento 
de Gás Natural (UPGN) de 
Alagoas, cuja capacidade 
de processamento é de 2 
milhões de m³/dia, sendo 
responsável pelo proces-
samento de 100% do gás 
do polo e pela geração de 
LGN.

A Origem é uma em-
presa brasileira de integra-
ção energética presente em 
atividades de exploração, 
produção e comercialização 
de petróleo e gás natural a 
partir de campos terrestres 
e em projetos de geração de 
energia termoelétrica. Atu-
almente, a Origem opera 
nove concessões nas Bacias 
do Espírito Santo, Potiguar, 
Recôncavo e Tucano Sul. 
O fundo de investimento 
PSS Energy Fund, gerido 
pela Prisma Capital Ltda., 
é acionista controlador da 
Origem.

Compartilhar informações 
nem sempre viola regras 
do sigilo bancário

Investimento e financiamento recuaram quase 50% em relação a 2020

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) editou 

nesta segunda-feira (7), a 
Resolução CVM 64 cuja 
principal medida é dispen-
sar de registro específico 
na autarquia o investidor 
pessoa natural não resi-
dente no país que tenha 
interesse em investir nos 
mercados financeiro e de 
capitais do Brasil. “Facili-

tar o acesso de investido-
res não residentes é me-
dida que colabora para o 
desenvolvimento do mer-
cado brasileiro”, explicou 
Marcelo Barbosa, presi-
dente da CVM.

De acordo com a Re-
solução, dados dos inves-
tidores serão apenas in-
formados em um sistema 
eletrônico disponibilizado 
pela CVM ou por entidade 

administradora de merca-
do organizado. O intuito 
desse procedimento é pos-
sibilitar que o investidor 
pessoa natural não resi-
dente no Brasil obtenha 
código operacional e CPF 
de maneira a habilitá-lo a 
investir no mercado brasi-
leiro.

“A medida não impede o 
acompanhamento das ope-
rações desses investidores 

no mercado brasileiro, haja 
vista que o representante 
do investidor, o intermedi-
ário de suas operações no 
Brasil e o administrador do 
mercado organizado dete-
rão um conjunto de infor-
mações que permitirão ao 
regulador atuar caso seja 
preciso”, disse Daniel Ma-
eda, Superintendente de 
Supervisão de Investidores 
Institucionais da CVM.

O c o m p a r t i l h a -
mento regular de 
informações en-

tre prestadores de serviços 
de fundos de investimento 
e carteiras administradas 
para fins de prevenção à 
lavagem de dinheiro, ao 
financiamento do terro-
rismo e ao financiamento 
da proliferação de armas 
de destruição em massa 
– PLD/FTP, não viola as 
regras do sigilo bancário. 
O esclarecimento foi dado 
pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) em 
ofício publicado na sema-
na passada após pedido da 
Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais 
(Anbima).

No documento, a CVM 
se posiciona sobre a troca 
de informações citada na 
Resolução CVM 50/21, 
que trata de PLD/FTP, 
e a Lei Complementar 
105/01, que responsabi-
liza as instituições finan-

ceiras pelo sigilo de dados 
pessoais e bancários de 
seus clientes.

Segundo a autarquia, o 
compartilhamento regu-
lar de informações entre 
prestadores de serviços de 
fundos de investimento, 
gestores de recursos e ad-
ministradores fiduciários, 
não reconhecidos como 
instituições financeiras, 
com a finalidade de preve-
nir a lavagem de dinheiro, o 
financiamento ao terroris-
mo e proliferação de armas 
de destruição em massa 
(PDLDFT) não viola a LC 
105/01.

A CVM enfatiza a res-
ponsabilidade de gestores 
de recursos e administra-
dores fiduciários em as-
segurar o controle de in-
formações confidenciais a 
que tenham acesso, deven-
do implantar programas 
de treinamento e realizar 
testes periódicos de segu-
rança para os sistemas de 
informações utilizados.
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Um ano de 
muito trabalho 
e muitas conquistas.
Para todos nós.
O ano de 2021 foi de retomada em diversos aspectos, 

no Brasil e no mundo. Conseguimos atravessar 

um dos momentos mais desafiadores da nossa história 

graças à nossa união.

Para a Brasilcap, isso se refletiu em muitas conquistas 

a partir de um trabalho bem feito. E o resultado de todo 

esse esforço foi um ano de muitas vitórias também para 

quem confia no nosso trabalho.

Sempre ao lado dos nossos clientes, entregamos R$ 67 

milhões em prêmios para cerca de 16 mil títulos de 

capitalização e conquistamos, pelo segundo ano seguido,

 o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços 

ao Cliente, no segmento Previdência e Capitalização.

Em 2021, chegamos a 26 anos no mercado e conquistamos 

pelo 11º ano consecutivo o Certificado de Empresa Cidadã, 

reforçando nosso compromisso de entrega a todos 

os nossos associados.

Tivemos um faturamento de R$ 4,3 bilhões de reais e 

nossos ativos totais atingiram o patamar de R$ 9,7 bilhões.

Cerca de R$ 515 mil foram doados para instituições do 

terceiro setor que atuam nas áreas da educação, esporte e, 

prioritariamente, saúde e assistência social.

Que em 2022 a gente possa continuar 

realizando muitos planos.

Brasilcap Capitalização S.A. • www.brasilcap.com.br

CNPJ 15.138.043/0001-05 • SAC: 0800 729 0800 • Ouvidoria: 0800 729 3478 
Deficientes Auditivos / Fala: 0800 729 0088 Uma empresa BB Seguros
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Senhores Acionistas,
No exercício de 2021, a Brasilcap alcançou um faturamento de R$ 4,3 bilhões, as reservas técnicas ficaram em 
R$ 7,9 bilhões, os ativos totais atingiram o patamar de R$ 9,7 bilhões e o lucro líquido de R$ 3,5 milhões. 
O Ourocap, comercializado pela BB Corretora nos canais do Banco do Brasil, manteve posição de destaque, 
representando 89,9% do total das arrecadações, alavancado por ações de incentivo à rede, promoções e 
campanhas publicitárias. Sempre atenta às diretrizes das Circulares SUSEP nºs 576 e 582 e da Resolução CNSP 
nº 384, entre outras, a empresa manteve em 2021 a diversificação com soluções de capitalização para outros 
segmentos de negócios, através das modalidades Incentivo, Popular e Filantropia Premiável. Esta última, também 
com uma versão digital por meio do Doadin, produto lançado em abril de 2020 com o objetivo de arrecadar recursos 
para que entidades beneficentes, como a AACD, mantenham as suas atividades, mesmo em meio aos impactos 
trazidos pela pandemia. Complementando este portfólio versátil, vale o destaque para o Cap Fiador, da modalidade 
Instrumento de Garantia, com crescimento de 34,2% nas vendas do período. A solução, oferecida para garantia de 
aluguel, é atualmente distribuída por cerca de 150 parceiros comerciais em todo o País.
O desempenho positivo da Companhia também se refletiu nos prêmios distribuídos, que ajudaram a realizar os 
planos de vida de clientes em todo o Brasil. Foram entregues R$ 67 milhões para cerca de 16,1 mil títulos de 
capitalização contemplados.
A gestão dos ativos financeiros durante o exercício de 2021 foi bastante desafiadora. Após a taxa SELIC atingir 
o patamar mínimo histórico de 2,0%, o Copom deu início ao ciclo de normalização da política monetária em 
março deste ano. Isso ocorreu por meio da elevação da taxa SELIC, que encerrou o exercício em 9,25%. As 
mudanças das condições macroeconômicas e elevação das taxas de juros em intensidade e velocidade superior 
às expectativas elevaram o nível de volatilidade do mercado.
A SUSEP, por sua vez, promoveu mudanças regulatórias na apuração de liquidez e solvência por meio da publicação 
da Resolução CNSP nº 412/2021, emitida em 30 de junho de 2021, com vigência a partir de 1º de dezembro de 
2021. Essa alteração normativa elevou a necessidade de patrimônio líquido ajustado (“PLA”) da Brasilcap, por 
incluir a criação do conceito de PLA de qualidade e novos limites para utilização de ajustes econômicos, alterando 
de forma significativa os valores projetados do indicador de solvência. Em 12 de novembro de 2021 foi emitida a 
Resolução CNSP nº 432/2021, oferecendo às empresas reguladas a possibilidade de aplicar os novos limites para 
uso dos superávits dos fluxos realistas a partir de 03 de janeiro de 2022, conforme a opção de cada Companhia.
Em decorrência dos dois cenários, econômico e regulatório, a Companhia adotou a estratégia de realizar 
operações para elevação do PLA, com consequente redução do lucro do exercício. Para que esta estratégia fosse 
executada, foram necessárias mudanças na carteira de investimentos, onde foi realizada a sua reconfiguração, 
que se consistiu na venda de ativos longos para posterior aquisição de ativos mais curtos com rentabilidade 
superior, aumentando o índice de solvência. De forma complementar, a Brasilcap contou também com aumento do 
seu Capital Social no valor de R$ 100 milhões.

A Companhia também declara que os ativos financeiros são administrados de acordo com as boas práticas de gestão 
de Ativos, Passivos e de Riscos. Isso garante a capacidade financeira de honrar todos os seus compromissos, 
inclusive sem a necessidade de alienar os títulos marcados na categoria III – Títulos Mantidos até o Vencimento 
(no montante de R$ 4,5 bilhões).
Diante da continuidade dos impactos da Covid-19, a Brasilcap endossou a vertente social da capitalização, com 
ações de solidariedade para minimizar os efeitos adversos da pandemia. No exercício de 2021, a Companhia 
destinou R$ 515 mil para instituições do terceiro setor que atuam nas áreas da educação, esporte e, prioritariamente, 
saúde e assistência social.
Todas as ações seguem as diretrizes estabelecidas pela empresa em documentos normativos – referenciadas nos 
Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI), nos indicadores do Instituto Ethos e da Global Reporting 
Initiative (GRI), e nas práticas recomendadas pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg). Sobre o PSI, a Brasilcap é pioneira 
nesta iniciativa, uma vez que foi a primeira empresa de capitalização a aderir aos Princípios – uma relação de 
orientações elaboradas pela Iniciativa Financeira da Organização das Nações Unidas (Unep-FI) e endereçadas 
ao mercado de seguros para o tratamento de riscos e oportunidades na gestão da sustentabilidade corporativa. 
No âmbito de reconhecimentos institucionais, a Brasilcap conquistou, pelo 11º ano consecutivo, o Certificado 
de Empresa Cidadã, reconhecimento do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ) que 
incentiva a excelência na qualidade das informações contábeis e socioambientais, publicadas nos relatórios anuais 
de empresas de todos os portes e segmentos do País. A Companhia foi bicampeã do XXII Prêmio Consumidor 
Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, no segmento Previdência e Capitalização. Por fim, a Brasilcap 
ficou entre as três melhores na categoria “Serviços Financeiros – Capitalização” do prêmio “Empresas Mais”, 
realizado pelo jornal O Estado de São Paulo.
O Estatuto Social da Brasilcap estabelece o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido 
do exercício após destinações legais. A política de gestão de capital e remuneração aos acionistas da Companhia 
estabelece diretrizes para a manutenção do Patrimônio Líquido em volume suficiente para garantir a solvência 
da Companhia e ativos líquidos livres, conforme estabelecido pelo órgão regulador, através das Resoluções 
CNSP nºs 321/2015, 412/2021 e 432/2021.
Agradecimentos 
Agradecemos a todos que apoiaram as iniciativas da Companhia, transformando em realidade os nossos 
projetos. Reservamos agradecimento especial aos clientes, aos acionistas, aos parceiros comerciais e aos 
nossos colaboradores.

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022
A Administração

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de Reais, exceto o Lucro Líquido por ações em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

Ativo
Nota 

explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Circulante .............................................................................................. 6.130.957 5.952.543
Disponível ............................................................................................. 37 413
Caixa e Bancos ...................................................................................... 37 413
Aplicações............................................................................................. 5 6.092.191 5.929.382
Créditos das Operações de Capitalização ......................................... 8 8.635 10.761
Créditos das Operações de Capitalização ............................................. 8.635 10.761
Outros Créditos Operacionais ............................................................ 8.735 3.615
Títulos e Créditos a Receber ............................................................... 9 19.239 6.626
Créditos Tributários e Previdenciários .................................................... 10 16.374 3.635
Outros Créditos ...................................................................................... 2.865 2.991
Despesas Antecipadas ........................................................................ 2.120 1.746
Não Circulante ...................................................................................... 3.540.507 3.958.005
Realizável a Longo Prazo  ................................................................... 3.536.143 3.954.946
Aplicações .............................................................................................. 5 2.182.944 2.800.346
Títulos e Créditos a Receber ............................................................... 9 1.340.936 1.154.600
Créditos Tributários e Previdenciários .................................................... 10 263.678 153.278
Depósitos Judiciais e Fiscais.................................................................. 11 1.077.258 1.001.322
Outros Valores e Bens ......................................................................... 12.263 -
Outros Valores e Bens ............................................................................ 12.263 -
Investimentos  ...................................................................................... 1.125 1.125
Imóveis Destinados a Renda ................................................................. 82 82
Outros Investimentos.............................................................................. 1.043 1.043
Imobilizado ............................................................................................ 3.198 1.763
Imóveis de Uso Próprio .......................................................................... 103 122
Bens Móveis ........................................................................................... 1.943 1.458
Outras Imobilizações .............................................................................. 1.152 183
Intangível ............................................................................................... 41 171
Outros Intangíveis .................................................................................. 41 171
Total do Ativo ........................................................................................ 9.671.464 9.910.548

Passivo
Nota 

explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Circulante .............................................................................................. 8.107.690 8.351.927
Contas a Pagar ..................................................................................... 13 231.981 84.897
Obrigações a Pagar ............................................................................... 22.198 16.762
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ............................................... 2.113 1.966
Encargos Trabalhistas ............................................................................ 4.120 4.316
Empréstimos e Financiamentos ............................................................. 14 202.426 -
Impostos e Contribuições ....................................................................... - 60.607
Outras Contas a Pagar ........................................................................... 1.124 1.246
Débitos de Operações com Capitalização ......................................... 12 1.487 5.898
Débitos Operacionais ............................................................................. 1.487 5.898
Provisões Técnicas - Capitalização  ................................................... 15 7.872.886 8.261.132
Provisão para Resgates ......................................................................... 7.755.464 8.113.872
Provisão para Sorteios ........................................................................... 101.372 106.288
Provisão Complementar de Sorteio........................................................ 2 2
Provisão para Distribuição de Bônus ..................................................... 16.048 40.970
Outros Débitos ...................................................................................... 1.336 -
Débitos Diversos .................................................................................... 1.336 -
Não Circulante ...................................................................................... 1.088.809 1.019.085
Exigível a Longo Prazo........................................................................... 1.088.809 1.019.085
Contas a Pagar ..................................................................................... 13 - 283
Outras Contas a Pagar ........................................................................... - 283
Outros Débitos ...................................................................................... 1.088.809 1.018.802
Provisões Judiciais ................................................................................. 11 1.078.029 1.018.802
Débitos Diversos  ................................................................................... 10.780 -
Patrimônio Líquido ............................................................................... 16 474.965 539.536
Capital Social.......................................................................................... 254.393 231.264
Aumento de Capital em Aprovação ........................................................ 100.005 -
Reservas de Lucros................................................................................ 211.494 261.945
Ajuste de Avaliação Patrimonial ............................................................. (90.927) 46.327
Total do Passivo ................................................................................... 9.671.464 9.910.548

Nota 
explicativa 31/12/2021 31/12/2020

Receitas Líquidas com Títulos de Capitalização............................... 17 582.268 690.264
Arrecadação com Títulos de Capitalização ............................................ 4.309.790 4.780.911
Variação da Provisão para Resgate ....................................................... (3.727.522) (4.090.647)
Variação das Provisões Técnicas ....................................................... 17 502 (4.852)
Resultado com outras Provisões Técnicas ............................................ 502 (4.852)
Resultado com Sorteio ........................................................................ 17 (59.640) (84.481)
Custo de Aquisição .............................................................................. 17 (397.396) (481.067)
Outras Receitas e Despesas Operacionais........................................ 17 44.442 28.226
Outras Receitas Operacionais................................................................ 46.280 29.079
Outras Despesas Operacionais.............................................................. (1.838) (853)
Despesas Administrativas ................................................................... 17 (88.448) (88.890)
Pessoal Próprio ...................................................................................... (52.050) (50.824)
Serviços de Terceiros ............................................................................. (28.778) (24.686)
Localização e Funcionamento ................................................................ (5.118) (5.920)
Publicidade e Propaganda  .................................................................... (748) (4.848)
Publicações ............................................................................................ (439) (260)
Donativos e Contribuições...................................................................... (855) (2.003)
Despesas Administrativas diversas ........................................................ (460) (349)
Despesas com Tributos ....................................................................... 17 (29.340) (32.717)
Resultado Financeiro  .......................................................................... 17 (37.829) 239.061
Receitas Financeiras  ............................................................................. 1.081.178 755.472
Despesas Financeiras ............................................................................ (1.119.007) (516.411)
Resultado Patrimonial ............................................................................ 17 - (16)
Despesas com Imóveis Destinados a Renda ......................................... - (16)
Resultado Operacional ........................................................................ 14.559 265.528
Ganhos e Perdas com Ativos Não Correntes  ........................................ 17 (2) 12
Resultado antes dos Impostos e Participações ................................ 14.557 265.540
Imposto de Renda .................................................................................. 10 (2.179) (62.031)
Contribuição Social................................................................................. 10 (2.945) (39.113)
Participação sobre o Lucro ..................................................................... (5.921) (5.595)
Lucro Líquido do Exercício ................................................................. 3.512 158.801
Quantidade de ações * ........................................................................... 16.2 400.340.000 324.000.000
Lucro Líquido por ação ........................................................................... 0,0088 0,4901
* A Companhia realizou AGE em 31/12/2021 aumentando o Capital Social em 76.340.000 Ações Preferenciais

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

31/12/2021 31/12/2020
Lucro Líquido do Exercício ........................................................................................ 3.512 158.801
Itens que poderão ser reclassificados para o Resultado:
Resultados não realizados com Ativos Financeiros Disponíveis para Venda ............... (228.759) (9.366)
Imposto de Renda e Contribuição Social  ..................................................................... 91.505 3.746
Total do Resultado Abrangente do Exercício ........................................................... (133.742) 153.181

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Nota 
explicativa 31/12/2021 31/12/2020

Lucro Líquido do Exercício ..................................................................... 3.512 158.801
Ajustes para: ............................................................................................. 388.982 412.498
Depreciações e Amortizações .................................................................... 2.632 863
Ganho/(Perda) na alienação de Imobilizado e Intangível........................... 2 (12)
Atualização Monetária sobre Tributos ........................................................ (125) 30
Atualização Monetária sobre as Provisões Técnicas ................................. 15 406.582 423.729
Receita com a Prescrição de Títulos de Capitalização .............................. 15 (22.535) (12.112)
Outros Ajustes ............................................................................................ 14 2.426 -
Variação das Contas Patrimoniais:......................................................... (564.082) (427.638)
Ativos Financeiros ...................................................................................... 5 454.593 10.836
Ajustes de Avaliação Patrimonial ............................................................... (137.254) (5.620)
Créditos das Operações de Capitalização ................................................. 8 2.126 21.684
Créditos Fiscais e Previdenciários ............................................................. 10 (12.739) (1.508)
Ativo Fiscal Diferido .................................................................................... 10 (110.400) (23.465)
Depósitos Judiciais e Fiscais...................................................................... 11 (75.800) 134.720
Despesas Antecipadas ............................................................................... (374) (578)
Outros Ativos .............................................................................................. (17.258) (1.372)
Contas a Pagar........................................................................................... 4.602 (5.866)
Impostos e Contribuições ........................................................................... 34.188 102.535
Outras Contas a Pagar ............................................................................... (122) (35.440)
Débitos de Operações com Capitalização ................................................. 12 (4.411) (4.625)
Provisões Técnicas – Capitalização ........................................................... 15 (772.293) (492.492)
Provisões Judiciais ..................................................................................... 11 70.007 (126.454)
Outros Passivos ......................................................................................... 1.053 7
Caixa Gerado pelas Operações............................................................... (171.588) 143.661
Impostos e Contribuições sobre o Lucro pagos ......................................... (94.844) (47.602)
Caixa Líquido (Consumido nas)/Gerado pelas Atividades Operacionais ... (266.432) 96.059
Atividades de Investimentos
(+) Recebimento pela Venda: ..................................................................... 21 5
Imobilizado ................................................................................................. 21 5
(-) Pagamento pela Compra: ...................................................................... (1.898) (286)
Imobilizado ................................................................................................. (1.879) (274)
Intangível .................................................................................................... (19) (12)
Caixa Líquido (Consumido nas)/Gerado pelas Atividades
de Investimento ........................................................................................ (1.877) (281)
Atividades de Financiamento
Aumento de Capital em Aprovação ............................................................ 16.2 100.005 -
Dividendos Intermediários Pagos ............................................................... (29.951) (95.379)
Aquisição de Empréstimo ........................................................................... 14 200.000 -
Arrendamentos Pagos ................................................................................ 3.2 (2.121) -
Caixa Líquido (Consumido nas)/Gerados pelas Atividades
de Financiamento ..................................................................................... 267.933 (95.379)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa.......... (376) 399
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício ............................... 413 14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício ................................ 37 413

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Descrição 31/12/2021 31/12/2020
1 - Receitas................................................................................................................... 4.332.158 4.792.931
Receitas com Operações de Título de Capitalização .................................................... 4.328.889 4.805.504
Devoluções e Cancelamentos ....................................................................................... (19.099) (24.593)
Prescrição da exigibilidade das Provisões Técnicas  .................................................... 22.368 12.020
2 - Variações das Provisões Técnicas ....................................................................... (408.323) (423.051)
Juros e Variação Monetária das Provisões Técnicas .................................................... (408.323) (423.051)
3 - Receita Líquida Operacional (1-2) ........................................................................ 3.923.835 4.369.880
4 - Sorteios e Resgates ............................................................................................... (3.786.660) (4.179.980)
Despesas com Sorteios e Resgates ............................................................................. (3.787.162) (4.175.128)
Provisões de Bônus e Complementar de Sorteios ........................................................ 502 (4.852)
5 - Insumos Adquiridos de Terceiros......................................................................... (1.119.736) (593.423)
Materiais, Energia e Outros ........................................................................................... 11.350 3.675
Serviços de Terceiros, Comissões Líquidas .................................................................. (1.131.086) (597.098)
6 - Valor Adicionado Bruto (3-4-5) .............................................................................. (982.561) (403.523)
7 - Depreciação, Amortização e Exaustão ................................................................ (2.632) (863)
8 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (6-7) .................................. (985.193) (404.386)
9 - Valor Adicionado Recebido/Cedido em Transferência ....................................... 1.081.178 755.472
Receitas Financeiras ..................................................................................................... 1.081.178 755.472

Nota Aumento de Reservas de Lucros Ajustes de Lucros
expli- 
cativa

Capital 
Social

Capital em 
Aprovação

Reserva 
Legal

Outras Reservas 
de Lucros

Dividendos Adi- 
cionais Propostos

Avaliação 
Patrimonial

Acumu- 
lados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 ............................................................................................................................................. 231.264 - 46.253 118.435 33.925 51.947 - 481.824
Deliberação de Dividendos Adicionais referente ao exercício de 2019 (R$ 0,13 por ação) .......................................................... - - - - (33.925) - - (33.925)
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários ........................................................................................................................................ - - - - - (5.620) - (5.620)
Lucro Líquido do Exercício ................................................................................................................................................................ - - - - - - 158.801 158.801
Dividendos pagos em 03 de agosto de 2020 imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício (R$0,19 por ação) ..... - - - - - - (61.544) (61.544)
Constituição de Reserva de Lucro .................................................................................................................................................... - - - 97.257 - - (97.257) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ............................................................................................................................................. 231.264 - 46.253 215.692 - 46.327 - 539.536
Aumento de Capital em Aprovação conforme AGO/AGE de 31 de março de 2021 ...................................................................... - 23.129 - (23.129) - - - -
Aprovação do Aumento de Capital conforme Portaria SUSEP/CGRAJ nº 327 de 17 de agosto de 2021 ................................... 23.129 (23.129) - - - - - -
Aumento de Capital em Aprovação conforme AGO/AGE de 31 de dezembro de 2021 ................................................................ 16.2 - 100.005 - - - - - 100.005
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários ........................................................................................................................................ - - - - - (137.254) - (137.254)
Distribuição Dividendos Intermediários por meio de Reservas de Lucros (R$ 0,09 por ação) ...................................................... 16.4 - - - (30.000) - - - (30.000)
Lucro Líquido do Exercício ................................................................................................................................................................ - - - - - - 3.512 3.512
Constituição da Reserva Legal ......................................................................................................................................................... - - 176 - - - (176) -
Dividendos Propostos – 25% Mínimo Obrigatório  .......................................................................................................................... - - - - - - (834) (834)
Constituição de Reserva de Lucro .................................................................................................................................................... - - - 2.502 - - (2.502) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ............................................................................................................................................. 254.393 100.005 46.429 165.065 - (90.927) - 474.965

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Descrição 31/12/2021 31/12/2020
10 - Valor Adicionado Total a Distribuir (8-9) ............................................................ 95.985 351.086
11 - Distribuição do Valor Adicionado ....................................................................... 95.985 351.086
11.1) Pessoal ................................................................................................................ 57.973 56.417
Remuneração Direta ..................................................................................................... 25.401 24.840
Benefícios ...................................................................................................................... 5.997 6.253
Encargos ....................................................................................................................... 10.354 10.669
Participação sobre o Lucro ............................................................................................ 5.921 5.595
Outros ............................................................................................................................ 10.300 9.060
11.2) Impostos, Taxas e Contribuições ..................................................................... 34.463 133.860
Federais......................................................................................................................... 34.371 133.772
Estaduais ....................................................................................................................... 3 3
Municipais...................................................................................................................... 89 85
11.3) Remuneração de Capitais de Terceiros ........................................................... 37 2.008
Juros .............................................................................................................................. 4 2
Aluguéis ......................................................................................................................... 33 2.006
11.4) Remuneração de Capitais Próprios .................................................................. 3.512 158.801
Dividendos ..................................................................................................................... 834 61.544
Lucros Retidos............................................................................................................... 2.678 97.257

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

1. Contexto Operacional
A Brasilcap Capitalização S.A. (“Brasilcap” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, autorizada pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a instituir e comercializar planos de Capitalização, bem como os 
demais produtos e serviços admitidos às sociedades de Capitalização. Está inscrita sob o CNPJ 15.138.043/0001-05 
estabelecida na Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, RJ. A partir de janeiro de 2022 a Companhia 
funcionará em sua nova sede, localizada na Avenida República do Chile, nº 330, Bloco 1, sala 701, Centro, Rio de 
Janeiro. A mudança de endereço deve-se a desocupação do atual imóvel requerida pelos proprietários. 
A Brasilcap Capitalização S.A. tem como principais acionistas (Ações Ordinárias - ON), a BB Seguros Participações 
S.A. com 49,99%, a Icatu Seguros S.A. com 25,00%, a Companhia de Seguros Aliança da Bahia com 23,75%. Os 
demais acionistas detêm 1,26% das ações. A Composição Acionária completa, incluindo as Ações Preferenciais - 
PN, está demonstrada abaixo e na nota explicativa 16.
Devido ao Aumento de Capital em aprovação, demonstrado na nota 16.2, demonstramos a seguir o Organograma 
atual e pós o devido aumento.
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Pós Aumento de Capital
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* O número de ações preferenciais subscritas pela Cia. de Seguros Aliança da Bahia e pela Icatu Seguros S.A. 
pode ser reduzido em função do exercício do direito de preferência por acionistas minoritários, conforme Aviso aos 
Acionistas publicado em 04.01.2022, cujo prazo se encerra em 03.02.2022.
A Brasilcap ocupa, atualmente, uma posição de destaque no seu segmento de atuação e oferece títulos de 
capitalização que ajudam os clientes a realizarem seus projetos por meio da acumulação de reservas financeiras e 
de valores distribuídos em sorteios. O principal canal de venda e distribuição da Companhia é a rede de agências 
do Banco do Brasil, o qual é acionista controlador da BB Seguros Participações S.A..
Em janeiro de 2020, um surto causado pelo novo coronavírus (Covid-19) se espalhou pelo mundo. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença constituiu uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional. Em março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma Pandemia. Neste 
contexto, diversos países, incluindo o Brasil, adotaram políticas de isolamento social para a contenção do novo 
coronavírus, afetando o dia a dia das pessoas e das empresas.
Diante dessa conjuntura, o modelo de gestão da Brasilcap foi adaptado para manter a operação dentro da 
normalidade e ainda contemplar uma atuação mais focada. Foi definido um Plano específico de enfrentamento da 
Covid-19, sustentado sob os seguintes pilares: (i) cuidar dos nossos colaboradores; (ii) estar ao lado dos clientes 
e da sociedade; e (iii) garantir a sustentabilidade da Companhia. 
Em relação às nossas equipes, tivemos, como premissa, a redução do contato social, uma maior atenção ao 
grupo considerado de risco e a manutenção da continuidade dos processos e negócios. A Companhia a partir 
do 2º semestre de 2021 iniciou um modelo de trabalho híbrido, alternando o modelo de trabalho remoto com o 
modelo presencial, sempre avaliando os impactos na nossa operação e a segurança dos nossos colaboradores, 
contribuindo com a sociedade e com as autoridades na contenção da Covid-19 e entregando os resultados com a 
mesma eficiência.
Nossos clientes continuaram sendo atendidos e apoiados em suas necessidades, e a capitalização mais uma 
vez cumpriu o seu papel social de fomentar a disciplina financeira. No cenário atual, os títulos de capitalização 
apresentaram-se como um grande aliado para trazer o suporte e a segurança financeira esperada por aqueles que 
já utilizam nossos produtos, além dos que passaram a adquirí-los a partir desta demonstração de valor. Sobre o 
atendimento, a Brasilcap manteve os níveis de serviço e satisfação dos nossos clientes, sendo reconhecida, no 
primeiro semestre de 2021, pelo segundo ano consecutivo, com o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em 
Serviços ao Cliente, concedido pela revista Consumidor Moderno.
Adotar as medidas que sustentem o nosso negócio atual, enquanto mantemos o olhar para a perenidade das 
operações, completam a atuação da Brasilcap. Os Projetos continuam sendo executados e as entregas estratégicas 
de tecnologia aceleraram o ritmo, com foco na transformação digital da Companhia.
Dessa forma, estamos monitorando e analisando os cenários que afetaram ou possam vir a afetar nossas 
operações, com avaliação periódica nos diferentes níveis de governança da Companhia. Até o momento, não 
houve e não se projetam impactos significativos que possam comprometer a sustentabilidade das operações e 
resultados da Companhia.
A Companhia no campo social vinculada aos diversos problemas causados pela pandemia, destinou recursos 
a Incentivos Fiscais e Sociais, sendo eles: Fundo do Idoso, Lei de Incentivos ao Esporte e outras ações de 
Responsabilidade Social e Ambiental – RSA. 
O monitoramento dos possíveis riscos inerentes à pandemia que possam afetar a empresa, a logística, os 
colaboradores e os clientes estão abordados na nota 4 - Gerenciamento de Riscos.
2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras
2.1. Base de preparação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Em 12 de novembro 
de 2021, a SUSEP emitiu a Circular Nº 648, em substituição a Circular Nº 517/2015. O início da vigência da norma 
ocorre na data da publicação, para os artigos nºs 110 e 118 e, em 03 de janeiro de 2022 para os demais artigos. 
O novo normativo dentre outras providências, modifica o elenco de contas e os modelos das Demonstrações 
Financeiras. A Companhia não identificou impactos significativos em suas Demonstrações Financeiras, referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, decorrentes dos artigos nºs 110 e 118 acima mencionados.
2.2. Base de mensuração 
As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens 
materiais reconhecidos nas Demonstrações Financeiras:
• Os Instrumentos Financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado; 
• Os Instrumentos Financeiros disponíveis para a venda; e
• Os Instrumentos Financeiros derivativos mensurados a valor justo por meio de resultado.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
As Demonstrações Financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional e corresponde ao 
ambiente econômico de atuação da Companhia. Todas as informações estão expressas em milhares de reais e 
arredondadas para o milhar mais próximo, a não ser que, explicitamente, indicada em contrário.
2.4. Aprovação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram aprovadas para 
divulgação pelo Conselho de Administração, em reunião datada de 02 de fevereiro de 2022.
2.5. Uso de estimativas e julgamentos
A elaboração das Demonstrações Financeiras em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela SUSEP, requer que a Administração faça estimativas, julgamentos e 
premissas para os registros de certas transações que afetam os Ativos e os Passivos, as Receitas e as Despesas, 
bem como a divulgação de informações sobre dados das suas Demonstrações Financeiras. Os resultados finais 
dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir 
dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às Demonstrações Financeiras encontram-se nas 
seguintes notas:
• Notas explicativas 11 – Provisões, Ativos e Passivos Contingentes;
• Nota explicativa 6 - Avaliação do valor justo de determinados Instrumentos Financeiros; e
• Nota explicativa 10 - Reconhecimento e avaliação de Créditos Tributários Diferidos.
Revisões periódicas são feitas sobre as estimativas e premissas, reconhecimento contábil de efeitos, que 
porventura surjam, são efetuados no resultado do período em que as revisões ocorrem.
2.6. Gestão do Capital
Na Gestão do Capital, a Companhia observa a alocação de Capital Baseado em Risco, conforme normas vigentes da 
SUSEP, tendo como objetivo manter o PLA - Patrimônio Líquido Ajustado acima do CMR - Capital Mínimo Requerido.
Em 30 de junho de 2021 foi publicada a resolução CNSP nº 412/2021, que alterou a forma de apuração do 
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA para cobertura do Capital Mínimo Requerido – CMR. Entre as alterações foram 
incluídos novos conceitos de capital, com três níveis de qualidade: PLA nível 1, correspondente ao Patrimônio 
Líquido da Companhia, deduzido dos ajustes contábeis e acrescido ou deduzido do valor da mais ou menos valia 
dos ativos mantidos até o vencimento pela Companhia;  PLA nível 2, para comportar os ajustes econômicos ao 
PLA, decorrentes de superávits dos fluxos realistas dos passivos, tanto para fluxos registrados quanto para não 
registrados (decorrentes de parcelas não recebidas dos títulos de capitalização já emitidos); e PLA nível 3 para 
outros ajustes positivos previstos na norma, limitados a 15% do CMR. Esta mesma resolução alterou, também 
o limite para utilização dos superávits dos fluxos realistas, tudo com vigência a partir de 1º de dezembro de 

2021. Porém, em 12 de novembro de 2021 foi emitida a Resolução CNSP nº 432/2021, oferecendo às empresas 
reguladas a possibilidade de aplicar os novos limites para uso dos superávits dos fluxos realistas a partir de 03 de 
janeiro de 2022, conforme a opção de cada Companhia. Tendo sido a opção da Brasilcap postergar para 03 de 
janeiro de 2022 a aplicação dos novos limites.
Tão logo publicada a Resolução CNSP nº 412/2021, a Brasilcap iniciou estudos para verificar os efeitos da nova 
resolução sobre o indicador de solvência da Companhia, identificando que, por efeitos dos novos limites impostos, 
poderia ser observada uma insuficiência de PLA em 31 de dezembro de 2021. Os estudos seguiram durante todo 
o segundo semestre do ano e serviram de base para a decisão dos sócios de aportar capital para reforço do PLA 
nível 1, de forma a não permitir que o indicador de solvência da Companhia ficasse abaixo de 100% em dezembro 
de 2021, momento que entraram em vigor as novas exigências.
Conforme observado no fechamento do exercício, caso não tivesse sido efetuado o aporte de R$ 100.005 pelos 
sócios, o Índice de Solvência da Brasilcap teria sido 84% em 31 de dezembro de 2021. Caso a nova regra não 
tivesse entrado em vigor naquele momento e sem o aporte aqui referido, o índice de solvência teria sido de 139%, 
evidenciando que a necessidade de aporte decorreu da nova norma de exigência de capital emitida pelo CNSP.
A Companhia fez testes considerando os novos limites para os superávits dos fluxos realistas dos passivos, cuja 
aplicação será adotada pela Companhia a partir de 03 de janeiro de 2022, não tendo sido constatada variação 
material no índice de solvência. Apesar da grande diferença entre os limites vigentes dos ajustes econômicos 
decorrentes dos superávits dos fluxos realistas do passivo e os novos limites válidos a partir de 03 de janeiro 
de 2022, o efeito sobre o índice de solvência não se mostra significativo para a Companhia. Isso se explica pela 
aplicação do limite estabelecido para o PLA níveis 2 e 3, cuja soma não pode ser maior que 50% do CMR, de forma 
que esse excedente passou a ser retirado do PLA a partir da entrada em vigor da resolução CNSP nº 412/2021.
A suficiência de capital, para a data-base 31 de dezembro de 2021 foi calculada de acordo com as novas normas 
CNSP para apuração do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), em seus níveis de qualidade:
Exigência de Capital Mínimo Requerido 31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio Líquido (nota explicativa 16) .................................................................. 474.965 539.536
Ajustes Contábeis.......................................................................................................... (243.384) (113.747)
Ajustes Econômicos ...................................................................................................... 77.272 147.938
Ajuste do excesso do PLA níveis 2 e 3 ......................................................................... (83.916) -
1. Patrimônio Líquido Ajustado  ................................................................................ 224.937 573.727
Capital Base .................................................................................................................. 10.800 10.800
Capital Adicional de Risco de Crédito ........................................................................... 33.842 56.876
Capital Adicional de Risco de Subscrição  .................................................................... 31.949 36.670
Capital Adicional de Risco de Mercado ......................................................................... 106.223 220.372
Capital Adicional de Risco Operacional......................................................................... 15.292 20.340
Benefício da Correlação entre Riscos ........................................................................... (37.758) (57.916)
2. Capital de Risco....................................................................................................... 149.548 276.341
Solvência = Razão entre PLA e CMR - % ................................................................... 150,41% 207,62%
Excesso de Capital - R$ mil ........................................................................................ 75.389 297.386
A exigência de ativos livres líquidos superiores a 20% do CR foi revogada pelo CNSP a partir de dezembro de 2021, 
passando a ser exigida a cobertura das provisões técnicas abaixo demonstradas: 
Exigência de cobertura de provisões técnicas 31/12/2021 31/12/2020
Ativos Garantidores (nota explicativa nº 7) ................................................................... 8.166.060 8.862.014
Provisões técnicas (nota explicativa nº 7) ..................................................................... 7.872.886 8.261.132
Excesso de cobertura ................................................................................................. 293.174 600.882
A volatilidade observada no mercado financeiro nos últimos meses de 2021, afetaram diretamente os preços 
dos ativos de investimentos, impactando de forma significativa a solvência regulatória e o índice de cobertura 
das reservas. Tal volatilidade refletida na precificação de ativos se materializou em outubro de 2021, levando a 
Companhia a adotar previamente medidas de recomposição de seus ativos garantidores, incluindo a realização de 
operação de linha de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. no montante de R$ 200.000, o que garantiu a suficiência 
de ativos para a cobertura das reservas e nível de liquidez da Companhia. Posteriormente, o aumento de capital 
aportado pelos sócios contribuiu para elevação do nível dos ativos garantidores, resultando no excedente de 
R$ 293.174 em dezembro de 2021, acima da exigência regulatória.
3. Principais Práticas Contábeis
A descrição das principais práticas contábeis aplicadas na preparação das Demonstrações Financeiras está 
informada nas respectivas notas explicativas. As práticas contábeis adotadas estão consistentes com aquelas 
adotadas e divulgadas nas Demonstrações Financeiras do exercício, à exceção da adoção, a partir de 1º de janeiro 
de 2021, do Pronunciamento Técnico n⁰ 06 (R2), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 
3.1. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Normas e interpretações revisadas já emitidas, mas que não foram referendadas pela SUSEP até 31 de dezembro 
de 2021 e por isto não estão sendo adotadas de forma antecipada pela Companhia.
• CPC 48 - Instrumentos Financeiros - Esta norma entrou em vigor, em 01 de janeiro de 2019, em conformidade 
com a Resolução n⁰ NBC TG 48, de 22 de dezembro de 2016, do Conselho Federal de Contabilidade, mas ainda 
não foi referendada pela SUSEP, que prevê a sua adoção em conjunto com o novo CPC 50 de Contratos de 
Seguros equivalente ao IFRS 17.
• CPC 50 - Contratos de Seguros - Com previsão de entrada em vigor a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 
o International Accounting Standard Board – IASB. O CPC 50 ainda não foi referendado pela SUSEP.
• ICPC 22 - Incerteza sobre tratamentos de impostos sobre o lucro - Entrou em vigor a partir de 01 de janeiro de 
2019, mas ainda não foi referendada pela SUSEP.
3.2. Novos ou revisados pronunciamentos vigentes a partir de 01 de janeiro de 2021
• CPC 06 (R2) Arrendamentos - Entrou em vigor a partir de 01 de janeiro de 2019, conforme o International 
Accounting Standard Board – IASB, e foi referendada pela SUSEP para entrada em vigor, para a entidades 
supervisionadas pela SUSEP, a partir de 1º de janeiro de 2021. 
A norma introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários, 
eliminando a classificação entre arrendamentos financeiros e operacionais. O modelo exige do arrendatário o 
reconhecimento de um ativo representado pelo direito de uso de utilizar o ativo arrendado e de um passivo de 
arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar os pagamentos do arrendamento. 
Na transição para a aplicação da norma, a Companhia reavaliou todos os contratos para identificar arrendamentos 
com direto de uso dos ativos identificados conforme definição de contrato de arrendamento prevista no CPC 06 
(R2). A Companhia aplicou a norma em 1º de janeiro de 2021, usando a abordagem retrospectiva modificada e, 
portanto, sem atualização das informações comparativas. Em virtude da opção pela mensuração do passivo de 
arrendamento e do ativo de direito de uso com base nos pagamentos de arrendamento remanescentes ajustados 
a valor presente, utilizando a taxa de desconto incremental de captação sobre o passivo financeiro do arrendatário 
em 1º de janeiro de 2021 previsto no respectivo CPC, não houve efeitos cumulativos reconhecidos como ajustes 
ao saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 2021. 
A Administração optou por utilizar o expediente prático de transição e não reconhecer os ativos de direito de uso 
e os passivos de arrendamento para alguns arrendamentos de ativos de baixo valor, bem como contratos de 
arrendamento com curta duração (inferiores a 12 meses). A Companhia reconhece os pagamentos associados a 
esses arrendamentos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento.
A Administração na mensuração inicial do ativo de direito de uso e respectivos passivos de arrendamento na data 
de aplicação inicial (1º de janeiro de 2021) utilizou a taxa incremental de desconto para captação de empréstimos, 
pois a taxa de juros implícita dos contratos não pode ser determinada imediatamente.
Os efeitos contábeis oriundos da aplicação do CPC 06(R2) a partir de 1º de janeiro de 2021 estão demonstrados 
conforme abaixo:

Saldo anterior Ajuste adoção inicial Saldo após adoção inicial
ATIVO 01/01/2021 CPC 06(R2) 01/01/2021
Total do ativo circulante ...................................  5.952.543 - 5.952.543 
Ativo não circulante
Outros Valores e Bens  
Contratos de Aluguéis Imóveis ..............................  - 2.253 2.253 
Contratos de Equipamentos de Tecnologia ........... -  585  585 
Contratos de Veículos ............................................ -  101  101 
Demais ativos não circulantes ...........................  3.958.005  - 3.958.005 
Total do ativo não circulante...............................  3.958.005 2.939 3.960.944 
Total do Ativo ........................................................  9.910.548 2.939 9.913.487 
PASSIVO
Passivo circulante
Débitos Diversos .................................................... - 1.996 1.996 
Demais passivos circulantes ..............................  8.351.928  - 8.351.928 
Total do passivo circulante .................................  8.351.928 1.996 8.353.924 
Passivo não circulante
Débitos Diversos .................................................... -  943  943 
Demais passivos não circulantes ..........................  1.019.084  - 1.019.084 
Total dos passivos não circulantes ...................  1.019.084  943 1.020.027 
Patrimônio líquido ................................................  539.536  -  539.536 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido .............  9.910.548 2.939 9.913.487 
Em relação a esses arrendamentos, de acordo com o CPC 06(R2), a Companhia reconheceu despesas de 
depreciação e juros, ao invés de despesas de arrendamento operacional conforme prática contábil adotada até 31 de 
dezembro de 2020. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a Companhia reconheceu R$ 2.055 de despesas 
de amortização de seus direitos de uso e R$ 204 de juros destes arrendamentos. Adicionalmente, os montantes 
pagos referente a esses arrendamentos totalizaram R$ 2.121 no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
A Companhia a partir de janeiro de 2022 passará a utilizar as novas instalações de sua Sede social, o novo contrato 
foi registrado como arrendamento no exercício 2021, sendo que não houve desembolsos financeiros, bem como 
despesas de depreciações e juros em decorrência de sua não utilização neste exercício. Os valores reconhecidos 
no ativo e passivo referente a este contrato são de R$ 11.253, registrado no grupo Outros Valores e Bens, no 
Ativo Não Circulante e em Débitos Diversos, nos Passivos Circulante e não Circulante, nos valores de R$ 700 e 
R$ 10.553, respectivamente.
4. Gerenciamento de Riscos
4.1. Governança dos Riscos
A estrutura de governança de riscos da Companhia contempla os Riscos de Crédito, de Mercado, de Liquidez, 
Legal, Subscrição e Operacional. 
Por princípio e observância das boas práticas de Gestão de Riscos, a estrutura e processos de gestão e governança 
contemplam os seguintes aspectos:
• Segregação de funções: negócio x risco;
• Estrutura específica para avaliação e monitoramento de riscos;
• Decisões colegiadas;
• Política de Gestão de Riscos;
• Declaração de Apetite a Riscos;
• Normas de Gestão de Riscos; 
• Norma de apuração da Solvência e Liquidez com base no CMR;
• Norma de análise prévia de mudanças; e
• Referência às boas práticas de gestão.
A estrutura atual de Gestão de Riscos é constituída pelas Gerências de Riscos Corporativos e de Controles Internos 
e Compliance, subordinada diretamente ao Gerente Executivo de Riscos e Controles. Atualmente, a função de Gestor 
de Riscos prevista na Circular SUSEP nº 517/2015 é exercida pelo Diretor de Gestão de Riscos e Controles Internos. 
Além da Diretoria da Companhia, a Governança dos Riscos é realizada através da estrutura de Comitês de Assessoramento 
ao Conselho de Administração, que conta com Comitê de Riscos - CORIS e Comitê de Auditoria - COAUD. O Gestor de 
Riscos é membro do Comitê de Riscos, para o qual relata os principais aspectos da Gestão de Riscos e possui acesso 
direto e independente ao Conselho de Administração, conforme definido na Política de Gestão de Riscos.
A Auditoria Interna, órgão permanente da Companhia, é responsável por avaliar e emitir pareceres periódicos 
sobre os processos de gestão de riscos. Os pontos identificados pelos auditores internos são registrados como 
recomendações de auditoria interna e geram ações administrativas e gerenciais de melhoria, para tratamento das 
causas e efeitos de cada fragilidade observada.
4.2. Risco de Mercado
Política de Riscos de Mercado
A Política de Liquidez e Investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração, contempla todos os Ativos 
Financeiros e a utilização de Instrumentos Derivativos para fins de proteção (hedge).
A Gerência de Riscos é responsável pelo acompanhamento e verificação do enquadramento da carteira às normas 
internas e regulamentares e aos limites de exposição aos riscos aprovados pela Companhia. As informações sobre 
exposição a riscos, bem como eventuais desenquadramentos são reportados ao Gerente de Finanças, ao Diretor 
de Controladoria, Finanças e Atuária Corporativa, à Diretoria, ao Presidente da Companhia, ao Gestor de Riscos 
e aos Órgãos de Governança.
Exposição aos Riscos de Mercado
A demonstração da exposição aos Riscos de Mercado da Companhia nos últimos períodos pode ser vista no 
quadro a seguir:
Fatores de Risco 31/12/2021 31/12/2020
Taxa de Juros Pré-Fixada................................................. 4.809.410 58,23% 6.572.176 76,05%
Taxa de Juros Pós-Fixada ................................................ 3.198.910 38,73% 1.368.499 15,84%
Cupom de IPCA ................................................................ 102.639 1,24% 627.270 7,26%
Caixa/Compromissadas 1 dia........................................... 148.521 1,80% 73.474 0,85%
Total ................................................................................. 8.259.480 100,00% 8.641.419 100,00%
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
As exposições às taxas de juros prefixadas encontram-se parcialmente protegidas por operações de hedge em DI 
Futuro, discriminadas na nota 5.5, equivalente a 24,9% do volume em exposição em 31 de dezembro de 2021 e 
5,0% em 31 de dezembro de 2020.
Análise de Sensibilidade
Para elaboração da Análise de Sensibilidade das posições passivas e ativas da Companhia, considerou-se a 
possibilidade de ocorrência de um cenário eventual, no qual a taxa básica de juros e os cupons de juros dos 
papéis indexados a índices de inflação sofreriam aumento ou redução da ordem de 100 basis points (+/- 1 
ponto percentual). Esta metodologia não faz juízo de qual choque poderia ocorrer sobre os fatores de riscos, 
atribuindo variação unitária a esses fatores e considerando que variações de outra grandeza teriam impactos 
proporcionais sobre os montantes da carteira de investimentos. Os resultados dos testes nos últimos períodos 
estão demonstrados na tabela a seguir:

Efeito sobre o Patrimônio Líquido  
em Milhares de Reais

31/12/2021 31/12/2020

Após IR/CS
Antes do 

IR/CS Após IR/CS
Antes do 

IR/CS
Elevação das Taxas de Juros em 1 ponto percentual:   
Taxa de Juros Pré-Fixada................................................. (34.611) (57.685) (92.868) (154.780)
Taxa de Juros Pós-Fixada ................................................ (5) (9) 127 212
Cupom de IPCA ................................................................ (740) (1.234) (1.430) (2.383)
TR Passivo (Títulos de Capitalização) ............................. 96.588 160.980 66.799 111.332
Total ................................................................................. 61.232 102.052 (27.372) (45.619)
Redução da Taxa em 1 ponto percentual:
Taxa de Juros Pré-Fixada................................................. 35.520 59.199 97.697 162.828
Taxa de Juros Pós-Fixada ................................................ 5 9 (133) (221)
Cupom de IPCA ................................................................ 757 1.261 1.450 2.417
TR Passivo (Títulos de Capitalização) ............................. (99.549) (165.915) (68.976) (114.960)
Total ................................................................................. (63.267) (105.446) 30.038 50.064
O quadro, abaixo, demonstra a composição de Ativos e Passivos da Companhia:

31/12/2021 31/12/2020
Ativo Total ....................................................................... 9.671.464 100,00% 9.910.548 100,00%
Aplicações Financeiras..................................................... 8.259.480 85,40% 8.641.419 87,19%
Fundo de Renda Variável (1) ............................................ 15.655 0,16% 88.309 0,89%
Depósitos Judiciais (2) ..................................................... 1.077.258 11,14% 1.001.322 10,10%
Demais Ativos (4) ............................................................. 319.071 3,30% 179.498 1,82%
Passivo Total ................................................................... 9.671.464 100,00% 9.910.548 100,00%
Provisões Técnicas .......................................................... 7.872.886 81,40% 8.261.132 83,36%
Provisões Judiciais Fiscais (3) ......................................... 1.076.820 11,14% 1.017.875 10,27%
Demais Passivos (5)......................................................... 246.793 2,55% 92.005 0,93%
Patrimônio Líquido............................................................ 474.965 4,91% 539.536 5,44%
As oscilações dos Fundos de Renda Variável (1) e das Provisões de Bônus são reconhecidas nos resultados da 
Companhia em igual valor. Os resultados destas oscilações são totalmente creditados ou debitados aos titulares 
dos produtos Ourocap Flex. 
Os valores registrados no Ativo como Depósitos Judiciais (2) e, no Passivo, como Provisões Judiciais Fiscais (3) são 
contas de mesma natureza. Uma vez efetuado o depósito judicial, qualquer alteração na sua remuneração afetará 
tanto a obrigação quanto o ativo representado pelo depósito judicial, com efeito reduzido sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia. Essas características e o fato desses ativos e passivos não poderem ser negociados 
justificam sua exclusão para fins do Teste de Análise de Sensibilidade.
A Companhia avaliou a exposição aos riscos dos Demais Ativos (4) e Demais Passivos (5) e concluiu não haver 
necessidade de se efetuar Testes de Análise de Sensibilidade, em face da pequena representatividade tanto na 
estrutura patrimonial como nas operações da Companhia e por se tratar de contas que, devido as suas naturezas, 
não estão sujeitas aos efeitos dos fatores de Risco de Mercado.
4.3. Risco de Liquidez
Gestão do Risco de Liquidez
A Gestão do Risco de Liquidez utiliza a análise de ALM (Asset Liability Management) como instrumento para avaliar 
o nível de descasamento de prazos e de exposição entre ativos e passivos, por meio do qual a Companhia avalia 
continuamente sua capacidade financeira para manter em carteira títulos classificados na categoria mantidos até 
o vencimento.
As tabelas, abaixo, demonstram os fluxos de caixa dos ativos em seus respectivos vencimentos e o fluxo de caixa 
das saídas das Provisões Técnicas, considerando seus prazos contratuais.

31/12/2021 31/12/2020

Aplicações Financeiras Até 1 ano
Acima 1 

até 3 anos
Acima de  

3 anos Total Até 1 ano
Acima 1 

até 3 anos
Acima de  

3 anos Total
Títulos de Renda Fixa
– Públicos ........................ 3.854.789 2.894.631 1.381.933 8.131.353 2.433.688 2.615.480 3.463.060 8.512.228
Títulos de Renda Fixa
– Privados ........................ - 82.488 43.477 125.965 - - 129.191 129.191
Fundo de Renda
Variável ............................ 15.655 - - 15.655 33.334 - - 33.334
Fundo Não Exclusivo ...... 2.162 - - 2.162 54.975 - - 54.975
Total ................................. 3.872.606 2.977.119 1.425.410 8.275.135 2.521.997 2.615.480 3.592.251 8.729.728
Provisões Técnicas
Provisão Matemática
para Capitalização ...........  2.913.133 4.193.423 65.607 7.172.163 3.545.674 3.979.850 42.290 7.567.814
Provisão para Resgates .. 583.301 - - 583.301 546.058 - - 546.058
Provisão para 
Distribuição de Bônus ..... 10.491 4.748 809 16.048 22.160 16.154 2.656 40.970
Provisão para Sorteios
a Realizar ......................... 26.505 63.950 998 91.453 24.878 69.842 1.830 96.550
Provisão para Sorteios
a Pagar............................. 9.919 - - 9.919 9.738 - - 9.738
Provisão Complementar
de Sorteios ....................... 2 - - 2 2 - - 2
Total ................................. 3.543.351 4.262.121 67.414 7.872.886 4.148.510 4.065.846 46.776 8.261.132
As Provisões Técnicas são reconhecidas integralmente no Passivo Circulante em razão dos titulares terem o direito 
de solicitar o resgate a qualquer tempo, obedecidas as condições gerais do plano de capitalização.
A Companhia analisa e reconhece o descasamento de prazos entre ativos e passivos e entende que os Títulos 
Públicos Federais classificados nas categorias de valor justo por meio de resultado e disponíveis para venda, 
presentes na carteira de investimentos, são ativos líquidos e apresentam volume suficiente para cobertura de 
eventuais necessidades financeiras que venham a existir.
4.4. Risco de Crédito
Política de Risco de Crédito
Aplicação em títulos que envolvam exposição ao Risco de Crédito na Carteira de Investimentos da Companhia 
deverá seguir os parâmetros estabelecidos pelo Comitê Financeiro, em conformidade com a legislação vigente e 
dentro dos limites estabelecidos pela Declaração de Apetite a Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração 
da Companhia.
Sistemas de Mensuração
A Companhia avalia sua exposição em Títulos Privados baseada nas notas de rating das principais agências do 
mercado, na análise do Gestor da Carteira, utilizando como referência a nomenclatura local de classificação de 
rating e apura o risco conforme modelo padronizado de avaliação de riscos de crédito da SUSEP.

Exposição
Rating 31/12/2021 31/12/2020
AAA................................................................................................................................ 98.500 92.443
AA .................................................................................................................................. 5.746 27.007
A .................................................................................................................................... 11.637 -
BB .................................................................................................................................. - 9.741
B .................................................................................................................................... 10.082 -
Total .............................................................................................................................. 125.965 129.191
A classificação de rating adotada pela Companhia nesta nota explicativa é baseada nas escalas nacionais das 
principais agências emissoras de ratings no país. Os ratings AAA, AA, A e BBB são classificados como grau de 
investimento, sendo o AAA o menor risco, e BB e B classificados como grau especulativo, sendo BB o menor risco 
nesta classe.
A Companhia possui Debêntures de emissão da Oi S.A., classificadas no rating B do quadro acima, cujo valor, em 
31 de dezembro de 2021, era de R$ 10.082 e em 2020 era de R$ 9.741 com rating BB, conforme precificação da BB 
DTVM, já considerando todos os eventos posteriores à aprovação do plano de recuperação judicial da emissora.
Concentração
Além das exposições aos Títulos Privados demonstrada na tabela inserida acima, a Companhia possui aplicações 
em Títulos Públicos, Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos e Renda Variável, conforme 
demonstrado na nota explicativa 5 - Aplicações.
4.5. Risco Operacional
A Gerência Executiva de Riscos e Controles é responsável pelo apoio às demais áreas da Companhia, para execução 
do processo de identificação, avaliação, mensuração, mitigação, controle e monitoramento dos Riscos Operacionais.
A Companhia implantou, em 2017, o sistema de registro de perdas operacionais, conforme a Circular SUSEP 
nº 521/2015 e alterações posteriores (a Circular SUSEP nº 648/2021 revoga a partir de 03 de janeiro de 2022 a 
Circular SUSEP nº 521/2015, à exceção dos artigos nºs 100 e 118, que entraram em vigor na data da publicação 
da referida Circular nº 648/2021), cujo produto principal é o Banco de Dados de Perdas Operacionais (BDPO), de 
responsabilidade da Gerência de Riscos.
A Companhia adota medidas para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, obedecendo aos parâmetros 
estipulados pela Circular SUSEP nº 612/2020, publicada em sua intranet a Norma de Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro e disponibiliza Canal de Ética para registro de denúncias.
4.6. Impacto do Covid-19 na Brasilcap
Impactos na Continuidade de Negócios
A Brasilcap conta com um plano de Gestão da Continuidade de Negócios e Crises, cuja equipe responsável 
se reúne, periodicamente, para avaliar e testar os processos críticos da Companhia, buscando mantê-la em 
funcionamento em situações de crise. A partir do 2º semestre de 2021 a Companhia, adotou uma modalidade de 
trabalho híbrida, conjugando o trabalho remoto e presencial para o seu corpo funcional, não foram necessárias 
alterações significativas em nenhuma política ou processo, mantendo a continuidade do negócio, incluindo as 
atividades relacionadas à área contábil.
Até o momento não foram identificadas falhas atípicas ou deficiências significativas em processos. E quanto aos sistemas 
corporativos, não houve impacto no ERP, Gerenciador Financeiro e/ou demais sistemas utilizados pela Companhia.
Em relação aos serviços contratados pela Brasilcap, não foi detectada, até o presente momento, nenhuma 
descontinuidade, que possa impactar de forma relevante a Companhia, bem como nenhum indício de que isso 
possa vir a ocorrer.
Impactos nas Demonstrações Financeiras
A capacidade da Administração para a realização do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras 
da Companhia não foi afetada. O andamento das atividades ocorreu de acordo com o cronograma inicialmente 
previsto para as publicações.
A elaboração e o fechamento dos balancetes mensais do exercício de 2021 transcorreram dentro dos prazos 
regulares, sem qualquer atraso.
Ressalte-se que os processos, especificamente, de Controladoria, Finanças, Contabilidade e Atuarial, estão 
contemplados em planos de Gestão da Continuidade de Negócios e Crises, sendo grande parte deles considerados 
críticos e testados periodicamente. Até a presente data, não foi necessária qualquer mudança nos tratamentos ou 
abordagens contábeis e não houve impactos relacionados à produção dos diversos insumos gerados pelas áreas 
internas da Companhia, não obstante a adoção do trabalho remoto.
Capacidade de Enfrentamento da Crise
A estratégia de longo prazo da Companhia está mantida. Entretanto o modelo de gestão foi adaptado para 
contemplar uma atuação ainda mais focada, considerando a necessidade de um maior volume de operações 
digitais. Foi elaborado um plano específico de enfrentamento a Covid-19, que apresenta as iniciativas priorizadas 
pela Companhia, cuja condução se dá por meio dos seus administradores, gestores e respectivas equipes, com 
acompanhamento técnico e pessoal, objetivando proporcionar tranquilidade ao corpo funcional, possibilitando a 
manutenção satisfatória do nível de prestação de serviços.
5. Aplicações
5.1. Classificação da Carteira 
Conforme determinado pela circular SUSEP nº517/2015, Capítulo II, Seção I, Subseção VI, Art. 134, § 3º, os ativos 
mantidos, essencialmente, com o propósito de negociação deverão ser considerados no Ativo Circulante. 
A Companhia possui a capacidade financeira e tem a intenção de manter até o vencimento os Títulos e Valores 
Mobiliários classificados na categoria “mantidos até o vencimento”, honrando todos os compromissos, sem a 
necessidade de alienar os referidos títulos, de acordo com os preceitos da Circular SUSEP nº 517/2015 vigente 
até 31 de dezembro de 2021.

A Companhia classifica suas aplicações da seguinte forma: 

Vencimentos

1 a 30 
dias ou 

sem ven-
cimento

31 a 
180 

dias

181 a 
360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor 
Contábil

Valor 
Justo %

31/12/2021    
Debêntures ....................................................... - - - 106.766 106.766 106.766 1,29
Depósito a Prazo com Garantia
Especial (DPGE) .......................................... - - - 19.199 19.199 19.199 0,23
Fundo Exclusivo de Renda Fixa
- Composição:
Operação Compromissada (*) ......................... 147.879 - - - 147.879 147.879 1,79
Ajuste de DI FUTURO ...................................... - - - (53) (53) (53) -
Letra do Tesouro Nacional (LTN) ..................... - - 94.383 229.335 323.718 323.718 3,91
Letra do Tesouro Financeiro (LFT) .................. - - - 1.310.663 1.310.663 1.310.663 15,84
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) ................. - - - 50.078 50.078 50.078 0,61
Saldo de Caixa ................................................. 319 - - - 319 319 -
Outros Valores e Bens ..................................... 1 - - - 1 1 -
Valores a Pagar ................................................ (47) - - - (47) (47) -
Fundo Exclusivo de Renda Variável
- Composição:
Operação Compromissada (*) ......................... 1.379 - - - 1.379 1.379 0,02
Ajuste de DI FUTURO ...................................... 16 - - - 16 16 -
Saldo de Caixa ................................................. 1.421 - - - 1.421 1.421 0,02
Valores a Receber ............................................ 825 - - - 825 825 0,01
Valores a Pagar ................................................ (800) - - - (800) (800) (0,01)
Ações Companhias Abertas............................. 12.814 - - - 12.814 12.814 0,15
Fundo Não Exclusivo ....................................... 2.162 - - - 2.162 2.162 0,03
Total de Títulos Mensurados a Valor Justo
por Meio do Resultado .................................. 165.969 - 94.383 1.715.988 1.976.340 1.976.340 23,89
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ................... 1.679.439 - 622.205 1.341.405 3.643.049 3.577.010 44,01
Nota do Tesouro Nacional (NTN-B) ................. - - - 52.561 52.561 50.078 0,64
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) ................. - - - 788.978 788.978 750.587 9,53
Total de Títulos Mantidos até o Vencimento .... 1.679.439 - 622.205 2.182.944 4.484.588 4.377.675 54,18
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ................... - - - 1.016.692 1.016.692 1.016.692 12,29
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) ................. - - - 797.515 797.515 797.515 9,64
Total de Títulos Disponível para Venda ....... - - - 1.814.207 1.814.207 1.814.207 21,93
Circulante .......................................................... 1.845.408 - 716.588 3.530.195 6.092.191 6.091.265 73,62
Não Circulante .................................................. - - - 2.182.944 2.182.944 2.076.957 26,38
Total da Carteira .............................................. 1.845.408 - 716.588 5.713.139 8.275.135 8.168.222 100,00
(*) As Operações Compromissadas são lastreadas por Títulos Públicos Federais

Vencimentos

1 a 30 
dias ou 

sem ven-
cimento

31 a 
180 

dias

181 a 
360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor 
Contábil

Valor 
Justo %

31/12/2020        
Debêntures ....................................................... - - - 129.191 129.191 129.191 1,48
Fundo Exclusivo de Renda Fixa
- Composição
Operação Compromissada (*) ......................... 1.235.570 - - - 1.235.570 1.235.570 14,15
Ajuste de DI FUTURO ...................................... - - - (3) (3) (3) -
Letra do Tesouro Nacional (LTN) ..................... 222.930 - - 302.191 525.121 525.121 6,01
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) ................. - - - 26.700 26.700 26.700 0,31
Saldo de Caixa ................................................. 56 - - - 56 56 -
Fundo Exclusivo de Renda Variável
- Composição
Operação Compromissada (*) ......................... 3.739 - - - 3.739 3.739 0,04
IBOV Futuro ...................................................... - (13) - - (13) (13) -
Saldo de Caixa ................................................. 187 - - - 187 187 -
Valores a Receber ............................................ 1.014 - - - 1.014 1.014 0,01
Valores a Pagar ................................................ (1.142) - - - (1.142) (1.142) (0,01)
Ações Companhias Abertas............................. 29.549 - - - 29.549 29.549 0,34
Fundo Não Exclusivo ....................................... 54.975 - - - 54.975 54.975 0,63
Total de Títulos Mensurados a Valor Justo
por Meio do Resultado .................................. 1.546.826 (13) - 458.079 2.004.892 2.004.892 22,96
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ................... - - 347.919 2.105.717 2.453.636 2.614.529 28,11
Nota do Tesouro Nacional (NTN-B) ................. - 627.270 - - 627.270 645.156 7,19
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) ................. - - - 694.629 694.629 758.970 7,96
Total de Títulos Mantidos até o Vencimento .... - 627.270 347.919 2.800.346 3.775.535 4.018.655 43,26
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) ................. - - - 2.949.301 2.949.301 2.949.301 33,78
Total de Títulos Disponível para Venda ....... - - - 2.949.301 2.949.301 2.949.301 33,78
Circulante .......................................................... 1.546.826 627.257 347.919 3.407.380 5.929.382 5.960.542 67,92
Não Circulante .................................................. - - - 2.800.346 2.800.346 3.012.306 32,08
Total da Carteira .............................................. 1.546.826 627.257 347.919 6.207.726 8.729.728 8.972.848 100,00
(*) As Operações Compromissadas são lastreadas por Títulos Públicos Federais
A redução do Ativo Não Circulante no valor de R$ 617.403, em 31 de dezembro de 2021, em comparação com 
o correspondente saldo de 31 de dezembro de 2020 é explicada pelos seguintes fatores: a reclassificação dos 
ativos financeiros que compõem o portfólio da empresa com prazo menor do que 365 dias de Não Circulante para 
Circulante (vencimentos em 2022) e recebimento de juros periódicos dos ativos.
No decorrer de 2021, as mudanças das condições macroeconômicas, com a elevação das taxas de juros em 
intensidade e velocidade superior às expectativas, aliadas a implementação da Resolução CNSP nº 412/2021, 
levaram a Companhia, em prol da redução de risco e do equilíbrio da gestão de capital, a utilizar a estratégia 
de substituição do lucro líquido obtido durante o ano pelo PLA. Para que esta estratégia fosse executada foram 
necessárias mudanças na carteira de investimentos, onde foi realizada a sua reconfiguração, que consistiu na 
venda de ativos longos para posterior aquisição de ativos mais curtos com rentabilidade superior, aumentando o 
índice de solvência. 
Após a aprovação dessa estratégia pela governança da Companhia, foi vendido um montante de títulos e valores 
mobiliários pré-fixados e classificados na categoria de disponível para venda, no montante de R$ 1.120.785. Esse 
movimento gerou uma despesa financeira de R$ 257.592 (Nota explicativa nº 5.3 Coluna: Ganhos/(prejuízos), e 
um crédito no Patrimônio Líquido, por meio da rubrica de Ajuste de Avaliação Patrimonial, no valor de R$ 154.555).
5.2. Taxas de juros contratadas
As taxas médias de aquisição dos Títulos e Valores Mobiliários da carteira foram calculadas com base nas 
seguintes premissas:
• A ponderação das taxas foi feita levando-se em conta Títulos Públicos e Privados, segmentados por tipo de 
indexador; e
• As taxas foram ponderadas pela sua representatividade financeira na carteira. 

Taxa %
Indexador 31/12/2021 31/12/2020
Títulos Privados - Títulos mensurados a valor justo por meio do resultado:

% CDI .......................................................................................................................... 120,56 144,57
CDI + ........................................................................................................................... 1,89 2,47

Títulos Públicos - Títulos mensurados a valor justo por meio do resultado:
Selic + ......................................................................................................................... 0,08 -
IPCA + ......................................................................................................................... 5,66 -
Pré .............................................................................................................................. 11,65 3,19

Títulos Públicos - Títulos mantidos até o vencimento:
IPCA + ......................................................................................................................... 1,84 6,11
Pré .............................................................................................................................. 8,92 9,26

Títulos Públicos - Títulos disponíveis para a venda:
Pré .............................................................................................................................. 6,80 6,78

5.3. Movimentações das Aplicações Financeiras 

31/12/2020
Aplica- 

ções Resgates

Juros/ 
Amor-

tizações
Rendi- 

mentos

Ganho/
(Pre- 

juízo)
Ajuste 

TVM 31/12/2021
Títulos Mensurados a
Valor Justo por Meio
do Resultado ..................... 2.004.892 5.039.374  (5.108.858)  (4.557) 41.427 11 4.051 1.976.340 
Títulos Renda Fixa
- Privados ............................  129.191  18.000 (28.793)  (4.557) 8.062 11 4.051  125.965 
Quotas de Fundos
de Investimentos ................ 1.875.701 5.021.374  (5.080.065)  - 33.365 -  - 1.850.375 
Títulos Mantidos até
o Vencimento .................... 3.775.535 1.436.030  (1.025.605) (68.103) 366.731 -  - 4.484.588 
Títulos Públicos .................. 3.775.535 1.436.030 (1.025.605) (68.103) 366.731 -  - 4.484.588 
Títulos Disponíveis
para Venda
(nota explicativa nº 5.1) ...... 2.949.301 1.276.010 (1.866.247) (215.807) 182.767 (283.059) (228.758) 1.814.207 
Títulos Públicos .................. 2.949.301 1.276.010 (1.866.247) (215.807) 182.767 (283.059) (228.758) 1.814.207 
Total .................................... 8.729.728 7.751.414 (8.000.710) (288.467) 590.925 (283.048) (224.707) 8.275.135 

31/12/2019
Aplica- 

ções Resgates

Juros/ 
Amor-

tizações
Rendi- 

mentos

Ganho/ 
(Pre- 

juízo)
Ajuste 

TVM 31/12/2020
Títulos Mensurados a
Valor Justo por Meio
do Resultado ..................... 1.012.807 6.240.585  (5.283.417)  (5.669) 45.169 -  (4.583) 2.004.892 
Títulos Renda Fixa
– Privados ...........................  198.085  20.000 (84.740)  (5.669) 6.098 -  (4.583)  129.191 
Quotas de Fundos de
Investimentos ......................  814.722 6.220.585  (5.198.677)  - 39.071 -  - 1.875.701 
Títulos Mantidos até
o Vencimento .................... 5.709.993 -  (2.202.462) (98.170) 366.174 -  - 3.775.535 
Títulos Públicos .................. 5.709.993 - (2.202.462) (98.170) 366.174 -  - 3.775.535 
Títulos Disponíveis
para Venda
(nota explicativa 5.1) .......... 2.017.764 3.129.736 (2.288.094) (201.514) 201.598 99.177  (9.366) 2.949.301 
Títulos Públicos .................. 2.017.764 3.129.736 (2.288.094) (201.514) 201.598 99.177  (9.366) 2.949.301 
Total .................................... 8.740.564 9.370.321 (9.773.973) (305.353) 612.941 99.177 (13.949) 8.729.728 
(*) Juros - É quando o credor paga a remuneração contratada na emissão do título.
 Amortizações - É quando o credor paga parte do valor principal.
(**) Ganho/(Perda) apurados na venda dos títulos.
5.4. Avaliação do valor justo 
Valor Justo dos Ativos Financeiros é o montante que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 
O Valor Justo das aplicações dos Fundos de Investimentos foi obtido a partir dos valores divulgados pelas Instituições 
Financeiras administradoras dos fundos. Os títulos de Renda Fixa Públicos e Privados tiveram seus valores justos 
obtidos a partir das tabelas de referência e cotações divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) ou por meio da utilização de metodologia de precificação definida 
pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (BB DTVM).
Os critérios de precificações dos Instrumentos Financeiros Derivativos são definidos pelo administrador das 
carteiras e pelo custodiante, sendo utilizadas curvas e taxas divulgadas pela ANBIMA e B3 S.A – Brasil, Bolsa e 
Balcão para cálculos e apreçamento constantes no manual de precificação da instituição, em conformidade com o 
código de autorregulação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais (ANBIMA). 
Os investimentos mantidos até o vencimento estão registrados e divulgados pelo valor de custo, sendo o Valor 
Justo apresentado apenas para fins de divulgação (nota explicativa nº 5.1). 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Hierarquia do Valor Justo
Os diferentes níveis são definidos conforme segue:
• Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.
• Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, 
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
• Nível 3: Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis). 
• A Companhia não possui Instrumentos Financeiros classificados no Nível 3.

31/12/2021 31/12/2020
Títulos  Nível 1  Nível 2  Total  Nível 1  Nível 2  Total 
Títulos Mensurados a Valor Justo por Meio
do Resultado
Debêntures ............................................................. - 106.766 106.766 -  129.191 129.191 
Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE).... -  19.199  19.199 - - -
Total ........................................................................ - 125.965 125.965 -  129.191 129.191 
Renda Fixa
Quotas de Fundo Exclusivo de Renda Fixa .......... - 1.832.558 1.832.558 -  1.787.392  1.787.392 
Quotas de Fundo Não Exclusivos ......................... - 2.162 2.162 - 54.975  54.975 
Renda Variável
Quotas de Fundo Exclusivo de Renda Variável .... - 15.655 15.655 - 33.334  33.334 
Títulos Disponíveis para Venda
Letras do Tesouro Nacional (LTN) .........................  1.016.692  - 1.016.692 - - -
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) ....................... 797.515  - 797.515  2.949.301 -  2.949.301 

 1.814.207  - 1.814.207  2.949.301 -  2.949.301 
Títulos Mantidos até o Vencimento
Letras do Tesouro Nacional (LTN) .........................  3.577.010  - 3.577.010  2.614.529 -  2.614.529 
Nota do Tesouro Nacional (NTN-B) ....................... 50.078  -  50.078 645.156 - 645.156 
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) ....................... 750.587  - 750.587 758.970 - 758.970 
Total ........................................................................  4.377.675  - 4.377.675  4.018.655 -  4.018.655 
Total Geral .............................................................  6.191.882 1.976.340 8.168.222  6.967.956  2.004.892  8.972.848 
5.5. Instrumentos Financeiros Derivativos 
Política de Investimentos
De acordo com a Política de Investimentos e normativos vigentes, a Brasilcap poderá realizar operações em 
mercados de derivativos, com o objetivo exclusivo de proteger sua carteira (hedge), de acordo com o cenário 
macroeconômico e as condições prospectivas de mercado. A Companhia, ao longo do exercício de 2021, contratou 
Instrumentos Financeiros Derivativos operacionalizados por meio de contratos futuros de DI, na Carteira Própria, 
com a finalidade de se proteger em relação às flutuações das taxas de juros, sendo os ajustes com liquidações 
financeiras diárias. Os derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data em que os contratos de 
derivativos são celebrados e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo no final de cada período 
de relatório. O ganho ou a perda resultante é reconhecido no resultado, como receita ou despesa financeira. A 
Companhia não adotou a contabilidade de hedge (“hedge accounting”).
Composição
Todas as operações de derivativos dos programas de hedge estão detalhadas no quadro a seguir: 

31/12/2021
Contrato Tipo de Investimentos Vencimento Valor nominal Item objeto de hedge
DI1F23 ............................... Taxa de Juros Jan/23 319.415 LTN Jan/23
DI1F24 ............................... Taxa de Juros Jan/24 224.063 LTN Jan/24
DI1N24 .............................. Taxa de Juros Jul/24 220.768 LTN Jul/24
DI1F25 ............................... Taxa de Juros Jan/25 524.752 NTN-F Jan/25

1.288.998
31/12/2020

Contrato Tipo de Investimentos Vencimento Valor nominal Item objeto de hedge
DI1F27 ............................... Taxa de Juros Jan/27 26.908 NTN-F Jan/27
DI1F29 ............................... Taxa de Juros Jan/29 106.502 NTN-F Jan/29
DI1F31 ............................... Taxa de Juros Jan/31 169.967 NTN-F Jan/31

303.377
Saldos contábeis referente as operações de hedge:

31/12/2021
Contrato Passivo Receita Financeira Despesa Financeira
DI1F23 .............................................................. 74 7.256 8.532
DI1F24 .............................................................. 296 8.915 13.481
DI1N24 ............................................................. 1.108 10.358 16.538
DI1F25 .............................................................. 359 31.655 47.908
DI1F27 .............................................................. - 82.225 56.793
DI1F29 .............................................................. - 141.970 96.536
DI1F31 .............................................................. - 132.980 99.201

1.837 415.359 338.989
31/12/2020

Contrato Passivo Receita Financeira Despesa Financeira
DI1F27 .............................................................. 3  1.742  5.925
DI1F29 .............................................................. 185  4.208 14.259
DI1F31 .............................................................. 338  5.623 21.779

526 11.573 41.963
6. Instrumentos Financeiros
Prática contábil - Classificação e Mensuração
Em atendimento aos Pronunciamentos Técnicos CPC’s 38, 39, 40(R1) e 46, a Companhia efetuou a avaliação 
de seus Instrumentos Financeiros, inclusive derivativos. Os Ativos e Passivos Financeiros são classificados e 
mensurados conforme descritos a seguir:
• Caixa e Bancos - são representados por depósitos bancários sem vencimento e que façam parte integrante da 
gestão de caixa da Companhia. São incluídos como um componente de caixa e equivalentes de caixa para fins 
das Demonstrações dos Fluxos de Caixa.
• Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado - São Ativos Financeiros adquiridos com o 
propósito de serem frequente e ativamente negociados, são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos no período, ajustados ao valor justo e classificados no Ativo Circulante. Os rendimentos, as 
valorizações e desvalorizações sobre esses ativos são reconhecidos no resultado do período. 
• Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento - São Ativos Financeiros para os quais a Companhia possui a intenção e 
a capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são contabilizados pelo custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos no período, que são reconhecidos no resultado do período.
• Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Os Ativos Financeiros Disponíveis para Venda são contabilizados 
pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, ajustados aos seus respectivos valores justos. 
Os rendimentos apurados pelo método dos juros efetivos são reconhecidos no resultado. Os ganhos e as perdas 
decorrentes das variações dos valores justos não realizados são reconhecidos na rubrica “Ajustes de Avaliação 
Patrimonial” no Patrimônio Líquido, líquidos dos correspondentes efeitos tributários e, quando realizados, são 
apropriados ao resultado do período, em contrapartida da referida conta do Patrimônio Líquido.
• Empréstimos e Recebíveis - São Ativos Financeiros representados pelos Títulos de Capitalização a receber e 
demais Contas a Receber, que são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido dos custos das transações. 
Após o reconhecimento inicial, esses Ativos Financeiros são mensurados pelo custo amortizado ajustado, quando 
aplicável, por Reduções ao Valor Recuperável.
• Passivos Financeiros ao Custo Amortizado - Os Passivos Financeiros que não são classificados como a Valor 
Justo através do resultado estão classificados nesta categoria e inicialmente, são reconhecidos pelo valor justo 
e, subsequentemente são mensurados pelo Custo Amortizado utilizando o método de taxa efetiva de juros. As 
despesas de juros são apresentadas na Demonstração do Resultado, na rubrica Resultado Financeiro.
Composição
Os valores justos dos principais ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados 
no Balanço Patrimonial, são os seguintes:

31/12/2021 31/12/2020

 
Valor 

Contábil
Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Valor 
Justo

Ativos Mensurados a Valor Justo     
Caixa e Bancos ............................................................... 37 37 413 413
Aplicações Financeiras (nota explicativa nº 5.1) ............. 1.976.340 1.976.340 2.004.892 2.004.892
Ativos Mantidos até o Vencimento
Aplicações Financeiras (nota explicativa nº 5.1) ............. 4.484.588 4.377.675 3.775.535 4.018.655
Ativos Disponíveis para Venda
Aplicações Financeiras (nota explicativa nº 5.1) ............. 1.814.207 1.814.207 2.949.301 2.949.301
Empréstimos e Recebíveis (*) ......................................... 8.635 8.635 10.761 10.761
Total dos Ativos ............................................................. 8.283.807 8.176.894 8.740.902 8.984.022
Passivos Financeiros não derivativos
Obrigações a Pagar (nota explicativa nº 13) ................... 21.485 21.485 17.765 17.765
Empréstimos e Financiamentos (nota explicativa nº 14) .. 202.426 202.426 - -
Débitos de Operações com Capitalização
(nota explicativa nº 12) .................................................... 1.487 1.487 5.898 5.898
Passivos Financeiros derivativos ................................
Mercados Futuros (DI) (nota explicativa nº 5.5) .............. 1.837 1.837 526 526
Total dos Passivos ........................................................ 227.235 227.235 24.189 24.189
(*) Os Empréstimos e Recebíveis compreendem as vendas de Títulos de Capitalização não recebidas até a data 

do Balanço.
7. Garantia das Provisões Técnicas
Para Garantia das Provisões Técnicas foram oferecidos em cobertura os seguintes ativos:

31/12/2021 31/12/2020
Ativos Garantidores
Títulos de Renda Fixa – Privados ................................................................................. 125.965 129.191
Títulos de Renda Fixa – Públicos .................................................................................. 6.191.882 6.857.122
Quotas de Fundo de Investimentos............................................................................... 1.848.213 1.875.701
Valor Justo ................................................................................................................... 8.166.060 8.862.014
Títulos de Renda Fixa – Privados ................................................................................. 125.965 129.191
Títulos de Renda Fixa – Públicos .................................................................................. 6.298.795 6.614.002
Quotas de Fundo de Investimentos............................................................................... 1.848.213 1.875.701
Valor Contábil .............................................................................................................. 8.272.973 8.618.894
Provisão Técnica ......................................................................................................... 7.872.886 8.261.132
Ativos Livres a Valor Justo (nota explicativa nº 2.6) ...................................................... 293.174 600.882
Ativos Livres a Valor Contábil ........................................................................................ 400.087 357.762
8. Créditos das Operações com Capitalização 
Os Créditos de Títulos de Capitalização referem-se, basicamente, às operações com os parceiros comerciais 
Banco do Brasil e Administradora de Cartão de Crédito Cielo S.A., que possuem um “float financeiro” de 1 e 30 
dias, respectivamente, para recebimento dos títulos comercializados. Em 31 de dezembro de 2021, os montantes 
de Títulos de Capitalização a receber totalizaram R$ 8.635, e R$ 10.761, em 31 de dezembro de 2020. 
9. Títulos e Créditos a Receber
Os Títulos e Créditos a Receber estão classificados no Ativo Circulante e no Ativo Não Circulante, sendo compostos 
da seguinte forma:
Títulos e Créditos a Receber 31/12/2021 31/12/2020
Créditos Tributários e Previdenciários (nota explicativa nº 10) ..................................... 16.374 3.635
Outros Créditos a Receber ............................................................................................ 2 20
Adiantamentos a Funcionários ...................................................................................... 2.863 2.971
Ativo Circulante ........................................................................................................... 19.239 6.626
Créditos Tributários e Previdenciários (nota explicativa nº 10) ..................................... 263.678 153.278
Depósitos Judiciais e Fiscais (nota explicativa nº 11 a.) ............................................... 1.077.258 1.001.322
Ativo Não Circulante ................................................................................................... 1.340.936 1.154.600
10. Créditos Tributários, Imposto de Renda e Contribuição Social
Práticas contábeis
Os Créditos Tributários Diferidos registrados no Ativo Não Circulante são relativos a ajustes temporais, decorrentes, 
principalmente, de despesas relacionadas as Ações Judiciais e ao Ajuste a Valor de Mercado das Aplicações 
Financeiras classificadas nas categorias Valor Justo por Meio do Resultado e Disponíveis para Venda. No caso 
das Ações Judiciais, por estarem em trâmite nos tribunais superiores e por não existir uma previsão para o seu 
trânsito em julgado, torna-se inviável uma projeção de prazo para realização destes créditos. Com relação aos 
valores decorrentes de Ajuste a Valor de Mercado, serão realizados à medida que ocorrerem os vencimentos das 
aplicações ou resgates antecipados.

Com base no histórico positivo de geração de lucros tributáveis pela Companhia, somado às projeções de 
resultados, é entendimento da Administração que a Companhia possui capacidade suficiente para absorver os 
montantes de Créditos Tributários Diferidos. 
Os Créditos Tributários Diferidos de Imposto de Renda e Contribuição Social foram calculados pelas alíquotas 
vigentes, considerando para o IRPJ 25% e para a CSLL 15%, neste caso levou-se em consideração a perspectiva 
de realização a partir de 1º de janeiro de 2022.
A provisão para Imposto de Renda foi calculada considerando a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido 
de adicional de 10% sobre a parcela do lucro excedente a R$ 240 ao ano. No que se refere a Provisão para 
Contribuição Social, foi calculada a alíquota de 15% no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2021 e 20% para 
o período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2021, conforme estabelecido pela Medida Provisória 1.034 de 01 de 
março de 2021, convertida na Lei 14.183 de 14 de julho de 2021. A partir de 01 de janeiro de 2022 a alíquota da 
Contribuição Social volta a ser de 15%.
Composição Créditos Tributários
Ativo Circulante (nota explicativa nº 9) 31/12/2021 31/12/2020
IRPJ a Compensar ........................................................................................................ 13.097 2.309
CSLL a Compensar ....................................................................................................... 3.247 1.296
ISS a Compensar .......................................................................................................... 30 30
Total  ............................................................................................................................. 16.374 3.635
Ativo Não Circulante (nota explicativa nº 9)
Imposto de Renda Diferido  ........................................................................................... 165.547 96.586
Contribuição Social Diferida .......................................................................................... 98.105 56.692
PIS e COFINS a Recuperar .......................................................................................... 26 -
Total dos Créditos Tributário Diferidos ..................................................................... 263.678 153.278
Total Geral .................................................................................................................... 280.052 156.913
Composição imposto de renda e contribuição social diferida

31/12/2021 31/12/2020
Bases de cálculo IR/CS diferidos IR CS IR CS
Processos Judiciais Tributários ....................................................... 453.025 437.289 427.504 411.768
Ajustes a Valor Justo de Títulos e Valores Mobiliários
e Instrumentos financeiros .............................................................. 207.735 207.735 (42.309) (42.309)
Processos Judiciais Trabalhistas..................................................... 517 517 - -
Processos Judiciais Cíveis .............................................................. 693 693 927 927
Despesas Administrativas ............................................................... 219 1.288 222 1.052
Provisão para desvalorização de Incentivos Fiscais ....................... - 6.513 - 6.513
Base ativo fiscal diferido .............................................................. 662.189 654.035 386.344 377.951
Alíquotas.......................................................................................... 25% 15% 25% 15%
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos  ......... 165.547 98.105 96.586 56.692

31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda e Contribuição Social diferidos IR CS IR CS
Ativos Tributários Diferidos .............................................................. 172.093 102.032 115.889 68.275
Passivos Tributários Diferidos ......................................................... (6.546) (3.927) (19.303) (11.583)
Total dos Créditos Tributário Diferidos ....................................... 165.547 98.105 96.586 56.692
Existem valores de Imposto de Renda e Contribuição Social, nos montantes de R$ 26.223, em 31 de dezembro 
de 2021 e R$ 25.984 em 31 de dezembro de 2020, (Finor, Incentivos Cinematográficos e outras provisões) 
controlados na Escrituração Contábil Fiscal - ECF que não possuem Créditos Tributários Diferidos contabilizados 
nas Demonstrações Financeiras, uma vez que a Companhia julga serem de difícil realização fiscal (dedutibilidade).
Movimentação do Imposto de renda e Contribuição Social diferidos

31/12/2021 31/12/2020
IR CS IR CS

Saldo no início do Exercício......................................................... 96.586 56.692 81.926 47.887
Reconhecido no resultado ............................................................... 11.772 7.099 12.320 7.399
Reconhecido no patrimônio líquido ................................................. 57.190 34.314 2.340 1.406
Saldo no final do Exercício........................................................... 165.548 98.105 96.586 56.692
Imposto de renda e Contribuição Social apurados no exercício
Apresentamos, a seguir, a reconciliação da alíquota efetiva aplicada na apuração do cálculo do Imposto de Renda 
e da Contribuição Social. A partir de 1º de julho de 2021 a Cia. apurou a CSLL considerando um adicional de 5%, 
utilizando para cálculo as regras estabelecidas na IN nº 1.700/2017. 

Reapresentado
31/12/2021 31/12/2020

 IR CS IR CS
Resultado antes do IR e da CSLL e após a Participação
dos Empregados ............................................................................. 8.636 8.636 259.945 259.945
Resultado antes dos Tributos  ..................................................... 14.557 14.557 265.540 265.540
Participações dos Administradores e Empregados ......................... (5.921) (5.921) (5.595) (5.595)
Adições/(Exclusões) Permanentes:............................................. 2.278 944 4.564 3.296
Despesas/Reversões não dedutíveis .............................................. 2.278 944 4.564 3.296
Adições/(Exclusões) Temporárias: .............................................. 47.086 47.326 49.276 49.335
Ajustes a valor justo de Títulos e Valores Mobiliários
e Instrumentos financeiros .............................................................. 21.287 21.287 19.383 19.383
Provisões para Processos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis ............... 25.803 25.803 29.911 29.911
Outras Adições/Exclusões ............................................................... (4) 236 (18) 41
Base de Cálculo dos Encargos Incidentes ................................. 58.000 56.906 313.785 312.576
Imposto de Renda e Contribuição Social .................................... 13.951 10.044 75.281 47.258
Alíquota de 15%  ............................................................................. 8.700 8.536 47.068 46.885
Adicional de 10% ............................................................................. 5.776 - 31.354 -
Adicional de 5% ............................................................................... - 1.508 - -
Incentivos Fiscais ............................................................................ (525) - (3.606) -
Recuperação de IR – Incentivos Fiscais (Lei do Bem).................... - - 465 373
Tributos Diferidos .......................................................................... (11.772) (7.099) (12.320) (7.399)
Total de Tributos ............................................................................ 2.179 2.945 62.961 39.859
Alíquotas Efetivas ......................................................................... 25,23% 34,10% 24,22% 15,33%
A Companhia considerou no cálculo das alíquotas os montantes dos tributos diferidos. Para fins de comparabilidade, 
reapresentamos as alíquotas efetivas referente ao exercício 2020. A elevação na alíquota efetiva da CSLL deve-se 
à majoração de 5% aplicada no 2º semestre de 2021, sem efeitos nos tributos diferidos, em razão da vigência se 
encerrar em 31 de dezembro de 2021.
11. Depósitos Judiciais e Provisões Fiscais, Trabalhistas e Cíveis
Prática contábil
Em atendimento ao CPC 25, a Companhia provisiona as suas obrigações prováveis e apenas divulga em notas 
explicativas as consideradas possíveis.
As provisões para as Ações Judiciais relacionadas a tributos, contribuições e outras obrigações de natureza fiscal, 
objeto de contestação judicial, são reavaliadas periodicamente e atualizadas mensalmente pela TR ou pela SELIC, 
conforme legislação vigente, e são contabilizadas com base nos normativos vigentes e nas opiniões do Departamento 
Jurídico Interno e dos Consultores Legais Independentes sobre o provável resultado dos processos judiciais.
As provisões são constituídas quando a Administração avalia que uma saída de recursos é provável 
de ocorrer até o encerramento dos processos judiciais e seu valor possa ser razoavelmente estimado.  
Os valores referentes aos questionamentos relativos à ilegalidade de tributos, contribuições e outras obrigações 
de natureza fiscal estão contabilizados na rubrica “Outros Débitos - Provisões Fiscais”, no Passivo Não Circulante, 
independentemente da probabilidade de perda, por se tratar de obrigações legais. Os correspondentes Depósitos 
Judiciais estão contabilizados na rubrica “Depósitos Judiciais e Fiscais”, no Ativo Não Circulante e são atualizados 
monetariamente pela TR ou pela SELIC, conforme legislação vigente.
As Ações Judiciais de natureza Cível e Trabalhista, objeto de contestação judicial, são reavaliadas periodicamente 
de acordo com a avaliação do Departamento Jurídico Interno e Consultores Legais Independentes e atualizadas 
mensalmente pelo índice de correção do FGTS no caso das ações trabalhistas. As provisões são constituídas 
quando a Administração avalia que uma saída de recursos é provável de ocorrer até o encerramento dos processos 
judiciais e seu valor possa ser razoavelmente estimado.
Os Depósitos Judiciais Trabalhistas são contas consideradas à disposição do Juízo e são corrigidos pelo índice 
da poupança, conforme art. 899 § 4º da Lei 13.467/2017. Os Depósitos Judiciais Cíveis são corrigidos por índice 
próprio da Instituição Financeira que é responsável pelo depósito. Os depósitos judiciais tributários são corrigidos 
pela taxa Selic e TR.
A premissa para classificação dos Depósitos e das Provisões Judiciais Fiscais, Trabalhistas e Cíveis entre Passivo 
Circulante e Não Circulante leva em consideração a expectativa da Administração em relação aos extensos prazos 
para finalização dos processos nos tribunais. 
Composição
a. Composição dos Depósitos Judiciais Fiscais, Trabalhistas e Cíveis

31/12/2020 Adições
Atualização 

Monetária
(Pagamentos)/

(Baixas) 31/12/2021
CSLL ..................................................... 316.223 17.402 10.997 - 344.622
COFINS ................................................ 588.799 24.363 16.316 - 629.478
PIS ........................................................ 86.985 3.959 2.533 - 93.477
INSS  .................................................... 8.700 283 257 (135) 9.105
Ativos Fiscais ..................................... 1.000.707 46.007 30.103 (135) 1.076.682
Cíveis.................................................... 109 12 3 (9) 115
Trabalhistas .......................................... 506 42 13 (100) 461
Demais Ativos ....................................... 615 54 16 (109) 576
Total (b) ................................................ 1.001.322 46.061 30.119 (244) 1.077.258

31/12/2019 Adições
Atualização 

Monetária
(Pagamentos)/

(Baixas) 31/12/2020
CSLL (a) ............................................... 493.307 8.951 8.385 (194.420) 316.223
COFINS ................................................ 552.713 26.749 9.337 - 588.799
PIS ........................................................ 81.195 4.347 1.443 - 86.985
INSS  .................................................... 8.294 254 152 - 8.700
Ativos Fiscais ..................................... 1.135.509 40.301 19.317 (194.420) 1.000.707
Trabalhistas .......................................... - 167 1 (59) 109
Outras Provisões .................................. 533 - 13 (40) 506
Demais Ativos ..................................... 533 167 14 (99) 615
Total ..................................................... 1.136.042 40.468 19.331 (194.519) 1.001.322
b. Composição das Provisões Fiscais, Trabalhistas e Cíveis

31/12/2020 Adições
Atualização 

Monetária
(Pagamentos)/

(Baixas) 31/12/2021
CSLL  .................................................... 328.892 3.414 10.860 - 343.166
COFINS ................................................ 590.983 24.112 16.316 - 631.411
PIS ........................................................ 89.280 3.918 2.545 (2.626) 93.117
INSS  .................................................... 8.720 284 256 (135) 9.125
Passivos Fiscais ................................. 1.017.875 31.728 29.977 (2.761) 1.076.819
Cíveis.................................................... 927 231 - (465) 693
Trabalhistas .......................................... - 875 - (358) 517
Demais Passivos ................................ 927 1.106 - (823) 1.210
Total (b) ................................................ 1.018.802 32.834 29.977 (3.584) 1.078.029

31/12/2019 Adições
Atualização 

Monetária
(Pagamentos)/

(Baixas) 31/12/2020
CSLL (a) ............................................... 496.172 18.755 8.385 (194.420) 328.892
COFINS ................................................ 555.296 26.350 9.337 - 590.983
PIS ........................................................ 83.525 4.282 1.473 - 89.280
INSS  .................................................... 8.315 253 152 - 8.720
Passivos Fiscais ................................. 1.143.308 49.640 19.347 (194.420) 1.017.875
Cíveis.................................................... 1.148 69 - (290) 927
Trabalhistas .......................................... 770 - - (770) -
Demais Passivos ................................ 1.918 69 - (1.060) 927
Total ..................................................... 1.145.226 49.709 19.347 (195.480) 1.018.802
(a) Judicial – CSLL – Refere-se ao mandado de segurança impetrado com a finalidade de assegurar o direito líquido 
e certo de recolher a contribuição social sobre o lucro líquido à alíquota de 9%. Acórdão reformou a sentença 
para julgar improcedentes todos os pedidos. Recurso Extraordinário teve provimento negado. Trânsito em julgado 
certificado. Em 28 de maio de 2020, o valor depositado foi convertido em renda para União no montante de 
R$ 194.420. Os demais processos, relativos a CSLL, estão descritos nos itens 11.1 (a) e 11.2 (a).
(b) Os valores apurados nos depósitos judiciais no exercício 2021 foram superiores as provisões judiciais em 
R$ 13.227, em decorrência da despesa com CSLL em 2021 ter sido inferior ao exercício 2020, e os depósitos 
realizados em janeiro de 2021 serem oriundos dos pagamentos de ajuste anual do IR e CSLL do exercício 2020.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Detalhamento dos Processos por Natureza de Risco de Perda:
31/12/2021 31/12/2020

Obrigações Legais - Fiscal
Valor 

Estimado
Valor 

Contabilizado
Quan- 
tidade

Valor 
Estimado

Valor 
Contabilizado

Quan- 
tidade

Provável............................................. 149.081 149.081 4 142.072 142.072 4
Possíveis ........................................... 296.327 296.327 1 284.686 284.686 2
Remota .............................................. 631.411 631.411 1 591.117 591.117 2
Total .................................................. 1.076.819 1.076.819 6 1.017.875 1.017.875 8
Trabalhistas
Provável............................................. 517 517 19 - - -
Possíveis ........................................... 1.254 - 23 3.229 - 56
Remota .............................................. 850 - 3 964 - 6
Total .................................................. 2.621 517 45 4.193 - 62
Cíveis e Outras
Provável............................................. 693 693 29 927 927 38
Possíveis ........................................... 668 - 87 3.646 - 126
Remota .............................................. 3.189 - 36 811 - 34
Total .................................................. 4.550 693 152 5.384 927 198
Totais
Provável............................................. 150.291 150.290 52 142.999 142.999 42
Possíveis ........................................... 298.249 296.327 111 291.561 284.686 184
Remota .............................................. 635.450 631.411 40 592.892 591.117 42
Total .................................................. 1.083.990 1.078.029 203 1.027.452 1.018.802 268
As probabilidades de perdas das ações ajuizadas pela Companhia são convalidadas pela Administração tendo 
como base a avaliação dos advogados que patrocinam as causas, que utilizam o exame da jurisprudência (judicial 
ou administrativa) para fins de classificação, sob o acompanhamento de sua área jurídica.
11.1. Obrigações Legais - Fiscais com Natureza de Risco de Perda Provável
A Companhia constitui provisão para as causas classificadas como prováveis de perda.
Em 31 de dezembro de 2021, as principais causas provisionadas são: 
a) Judicial - CSLL – Refere-se ao mandado de segurança impetrado com finalidade de assegurar o direito líquido 
e certo de calcular e recolher a CSLL com base na alíquota prevista no caput do artigo 19, da Lei nº 9.249/1995, 
e no artigo 2º da Lei nº 9.316/1996 deixando de atender ao disposto na EC nº 10/1996 às demais disposições 
legais que visam impor alíquotas superiores aplicadas às pessoas jurídicas em geral. O valor deste processo, 
em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 46.839 e R$ 46.147, em 31 de dezembro de 2020. Interposto RE em que 
foi reconhecida a anterioridade nonagesimal e declarada repercussão geral ao mérito remanescente. Aguarda 
julgamento do paradigma RE 578846/SP; 
b) Judicial - PIS – Refere-se a contribuição ao PIS e a consideração das receitas de Capitalização na base de 
cálculo do PIS e o alargamento da base de cálculo do PIS e COFINS promovido pela Lei nº 9.718/1998. O valor 
deste processo, em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 85.821 e R$ 79.506, em 31 de dezembro de 2020. Proferida 
sentença negando provimento ao pedido. Negado provimento à apelação e ao agravo regimental. Autos remetidos 
ao STF para julgamento do Rext interposto pela Companhia. Declarada Repercussão Geral no RE, que aguarda 
julgamento do paradigma RE 609096; 
c) Judicial - PIS – Refere-se ao mandado de segurança impetrado com a finalidade de assegurar o direito líquido e 
certo de garantir inaplicabilidade da EC nº 17/1997, no que refere ao PIS, no período de julho de 1997 a fevereiro 
de 1998, considerando o disposto no art. 195, § 6º, da CF. O valor deste processo, em 31 de dezembro de 2021, 
é de R$ 7.296 e R$ 7.834, em 31 de dezembro de 2020. Em 05 de dezembro de 2018, ocorreu o trânsito em 
julgado, onde Recurso Extraordinário a reconheceu somente anterioridade nonagesimal. Negado provimento ao 
Recurso Extraordinário da Brasilcap, sendo mantida a decisão que declarou o recolhimento do PIS na forma da LC 
nº 7/70 apenas para o período de julho de 1997 a fevereiro de 1998. Processo encerrado com êxito com relação 
ao período da irretroatividade e da anterioridade (julho de 1997 a fevereiro de 1998) e com perda com relação aos 
demais aspectos. Os valores objetos do êxito referem-se a três meses de apuração na forma da EC nº 17/1997 
que possuem depósitos judiciais, estando em fase de execução e que até a presente data não se converteram em 
renda para a Companhia, sendo a respectiva provisão foi revertida no exercício 2021; e
d) Judicial - INSS – Refere-se à ação declaratória ajuizada a fim de obter a não aplicação do Fator Acidentário 
de Prevenção (FAP), bem como o reconhecimento do grau de risco inerente a sua atividade como mínimo, 
correspondente à alíquota de 1% para fins de recolhimento da contribuição ao SAT/RAT. O valor deste processo, 
em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 9.125 e R$ 8.585, em 31 de dezembro de 2020. A demanda foi provida 
em primeiro grau, mas foi reformada em 2ª instância. A Brasilcap manejou Recursos Extraordinário e Especial 
foram inadmitidos e, por consequência, foram interpostos Agravos em Recurso Extraordinário e Especial. Após a 
interposição do nosso Agravo, houve a declaração de Repercussão Geral, sendo paradigma o RE 677.725 (Tema 
554), que versa sobre a fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por 
regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. O processo foi sobrestado em 09/03/2020 e baixou 
ao TRF-2, para aguardar o julgamento do paradigma, que ainda resta pendente de julgamento.
11.2. Obrigações Legais - Fiscais com a Natureza de Risco de Perda Possível
A Companhia constitui provisão para as causas que são consideradas como obrigações legais. 
Em 31 de dezembro de 2021, as principais questões discutidas em Processos Judiciais e Administrativos Tributários são: 
a) Judicial - CSLL – Refere-se ao mandado de segurança, questionando a majoração da alíquota de 15% para 
20%. O valor deste processo, em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 296.327 e R$ 282.745, em 31 de dezembro de 
2020. A sentença deu provimento a alegação de anterioridade nonagesimal, para que a nova alíquota seja cobrada 
a partir de 01/01/2016 (90 dias após a publicação da Lei nº 13.169/2015). Interposição de Apelação por ambas as 
Partes, que aguarda julgamento; e
b) Administrativo - PIS – Refere-se ao auto de infração lavrado para exigir diferença de PIS apurada no período 
de janeiro a março de 1999, acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora. Em junho de 2021, o saldo de 
maio, no montante de R$ 1.951, foi revertido integralmente em decorrência de decisão administrativa favorável. A 
referida provisão não possuía depósito judicial. O processo foi baixado em 30 de junho de 2021.
12. Débitos de Operações com Capitalização 

31/12/2021 31/12/2020
Comissões de Corretagem a Pagar .............................................................................. 1.112 2.291
Cancelamentos de Títulos de Capitalização ................................................................. 1 1.160
Outros Débitos Operacionais ........................................................................................ 374 2.447
Total (nota explicativa 6) ............................................................................................. 1.487 5.898
13. Contas a Pagar
 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante
Obrigações a Pagar (nota explicativa 6) ................................................................... 22.198 16.762
Fornecedores a Pagar ................................................................................................... 11.423 8.615
Dividendos a pagar e Juros sobre Capital Próprio a Pagar .......................................... 2.772 1.814
Participações nos Lucros a Pagar ................................................................................. 5.729 5.557
Mercados Futuros (DI) .................................................................................................. 1.837 526
Outras Obrigações a Pagar ........................................................................................... 437 250
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ................................................................. 2.113 1.966
IRRF de Funcionários e Terceiros ................................................................................. 1.080 1.101
INSS e FGTS a recolher................................................................................................ 848 625
Outros Impostos ............................................................................................................ 185 240
Empréstimos e Financiamentos (nota explicativa 14) ............................................. 202.426 -
Empréstimos Bancários................................................................................................. 202.426 -
Encargos Trabalhistas ................................................................................................ 4.120 4.316

 31/12/2021 31/12/2020
Férias............................................................................................................................. 3.059 3.038
Encargos sobre Férias  ................................................................................................. 1.061 1.278
Impostos e Contribuições  ......................................................................................... - 60.607
Imposto de Renda ......................................................................................................... - 41.605
Contribuição Social........................................................................................................ - 19.002
Outras Contas a Pagar (nota explicativa 6) .............................................................. 1.124 1.246
Taxa de Administração da Carteira (nota explicativa 18 b) ........................................... 1.124 1.184
Outras Contas a Pagar .................................................................................................. - 62
Passivo Não Circulante
Outras Contas a Pagar (nota explicativa 6) .............................................................. - 283
Obrigações Operacionais .............................................................................................. - 283
14. Empréstimos
A Companhia obteve uma linha de crédito bancária por meio de conta garantida no valor de R$ 200.000, conforme 
demonstração abaixo:

Data de Encargos 31/12/2021

Instituição Financeira
Data de 

Captação
(Ven- 

cimento)
Valor do 
Contrato

CDI + 
Spread IOF

Saldo a 
Pagar Taxa mensal

Banco do Brasil S/A 29/10/2021 01/02/2022  200.000  2.068  358  202.426 CDI + 0,35% a.m 
A linha de crédito foi disponibilizada para a Companhia pelo Banco do Brasil S/A – Parte Relacionada (Nota 
Explicativa nº 18), com vencimento de 3 meses. O prazo se estende desde a contratação até a data do 1º 
vencimento - 01 de fevereiro de 2022, que poderá ser renovado automática e sucessivamente prorrogado. O 
objetivo da conta garantida é reforçar os indicadores de cobertura/liquidez da Companhia. 
15. Provisões Técnicas
Prática Contábil
As Provisões Técnicas da Brasilcap são estabelecidas considerando o disposto nas Resolução CNSP  
nº 321, de 15 de julho de 2015 e a SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015 e suas alterações posteriores. As Provisões 
Técnicas, para as quais, independentemente do prazo de vencimento contratual dos Títulos de Capitalização, há 
o direito de resgate, pelos titulares, dos montantes registrados antes da data de vencimento e após o período de 
carência de cada título, são contabilizadas no passivo circulante, sendo que, estes últimos não ultrapassam 12 
(doze) meses para nenhum dos produtos comercializados pela Companhia.
Provisão Matemática para Capitalização (PMC) - é constituída para cada título em vigor ou suspenso, enquanto 
não ocorrido o evento gerador de resgate do título e abrange a parcela dos valores arrecadados com aplicação das 
respectivas cotas de capitalização. Mensalmente é capitalizada pela taxa de juros definida no plano e atualizada pelo 
índice de remuneração estabelecido nas Condições Gerais. Os planos de capitalização da Brasilcap, aprovados 
pela SUSEP até 30 de agosto de 2018, são atualizados monetariamente pela taxa de remuneração básica aplicada 
às cadernetas de poupança e os aprovados após esta data passaram a ser atualizados monetariamente pela Taxa 
Referencial (TR). 
As Taxas de Carregamento e Índices de Comercialização dos principais produtos comercializados pela Companhia 
são feitas de acordo com as Notas Técnicas Atuariais aprovadas pela SUSEP e possuem os seguintes percentuais:

Taxas Médias de 
Carregamento

Índices Médios de 
Comercialização

Produtos 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Títulos de Pagamentos Mensais e/ou Periódicos (PM/PP) .. 7,47% 7,86% 7,89% 7,63%
Títulos de Pagamentos Únicos (PU) .................................... 12,11% 13,80% 9,06% 10,34%
Total ..................................................................................... 8,56% 9,31%
Provisão para Resgates (PR) - As Provisões para Resgate de Títulos Vencidos e Antecipados são constituídas 
a partir da data do evento gerador de resgate do título e/ou do evento gerador de distribuição de bônus, pelos 
valores de saldo de resgate dos títulos com prazos de capitalização finalizados e rescindidos, e são atualizadas 
monetariamente conforme previsão contratual. Os planos de capitalização da Brasilcap, aprovados pela SUSEP até 
30 de agosto de 2018, são atualizados monetariamente pela taxa de remuneração básica aplicada às cadernetas 
de poupança e os aprovados após esta data passaram a ser atualizados monetariamente pela Taxa Referencial 
(TR), ambos no período entre a data do direito do resgate e a efetiva liquidação.
Provisão para Sorteio a Realizar (PSR) - Os valores destinados à constituição da Provisão para Sorteio a 
Realizar são calculados sobre o valor nominal dos títulos, e representam os valores custeados dos sorteios ainda 
não realizados. A metodologia de cálculo desta provisão consiste na acumulação de aportes que provêm de 
percentual(ais) de cota(s) de sorteio(s) aplicável(eis) sobre a(s) arrecadação(ões) e de baixas equivalentes ao 
risco decorrido, cujo saldo será mensalmente capitalizado pela respectiva taxa de juros e/ou atualizado pelo índice 
de atualização, segundo os parâmetros definidos nas Notas Técnicas Atuariais aprovadas pela SUSEP.
Provisão para Sorteio a Pagar (PSP) - A metodologia de cálculo desta provisão consiste no aporte dos valores 
das premiações dos títulos contemplados em sorteios, que serão atualizados monetariamente conforme previsão 
contratual, desde a data do sorteio até a data da efetiva liquidação.
Provisão Complementar de Sorteios (PCS) - deve ser constituída, mensalmente, para complementar a Provisão 
de Sorteios a Realizar (PSR) e utilizada para cobrir eventuais insuficiências relacionadas ao valor esperado dos 
Sorteios a Realizar, nos casos de sorteios referentes à Premiação Instantânea e Contemplação Obrigatória. A 
reversão ou sua baixa se dá na efetiva contemplação do sorteio, ou ainda, quando não houver mais possibilidade 
de ocorrência dessas modalidades de sorteio.
Provisão para Distribuição de Bônus (PDB) - é constituída para a cobertura dos valores relativos ao pagamento de 
bônus previstos nos planos, devendo ser calculada para cada título (cujo plano estabeleça a Distribuição de Bônus) 
que estiver em vigor ou suspenso, de acordo com os critérios previstos na sua Nota Técnica Atuarial aprovada pela 
SUSEP. Desde maio de 2019, não há mais comercialização de produtos com o atributo de Bônus, permanecendo 
ativos cerca de 20 mil títulos. 
A provisão abrange os valores relativos à concessão de bônus por fidelização, de bônus em Renda Variável e de 
bônus em Renda Fixa:
(a) A Provisão para Distribuição de Bônus por fidelização tem como objetivo garantir a concessão de bônus aos 
clientes que permanecerem ativos e adimplentes até o fim da vigência dos Títulos de Capitalização, que em sua 
Nota Técnica Atuarial aprovada pela SUSEP possuam esta previsão. A metodologia de cálculo desta provisão 
consiste no acúmulo de aportes mensais que provêm de 50% da atualização monetária da Provisão Matemática 
para Capitalização.
(b) A Provisão para Distribuição de Bônus em Renda Variável - A metodologia de cálculo desta provisão consiste 
no acúmulo de aportes que provêm de percentual(ais) aplicável(eis) sobre a(s) arrecadação(ões), conforme 
cotizações estabelecidas nos planos de capitalização, que são convertidos em cotas do fundo de investimento em 
ações, na data estabelecida no plano, sofrendo a variação dos índices referentes a estas cotas.
(c) A Provisão para Distribuição de Bônus em Renda Fixa - A metodologia de cálculo dessa provisão consiste na 
incidência mensal de um percentual fixo definido no plano sobre o saldo da Provisão Matemática para Capitalização, 
sem atualização monetária.
Provisão para Despesas Administrativas (PDA) - tem o objetivo de garantir a cobertura das despesas administrativas 
futuras com a manutenção/operacionalização da carteira em um cenário de run-off, devendo representar a diferença, 
se positiva, entre a projeção do valor presente esperado dos fluxos das saídas das despesas administrativas e a 
projeção do valor presente esperado dos fluxos de entrada das parcelas de carregamento a receber relativas aos 
títulos já comercializados. 
Prescrição de Títulos de Capitalização - A Companhia movimenta, nas Provisões para Resgates de Títulos 
Vencidos, Antecipados e de Sorteio a Pagar, a baixa dos valores prescritos, atendendo às disposições previstas no 
Código Civil quanto ao instituto da prescrição. O prazo de prescrição aplicável à capitalização é de 5 (cinco) anos, 
contados do término de vigência do título, para pagamento de valores de resgate, ou do sorteio, para pagamento 
de premiações.

Composição e Movimentação das Provisões Técnicas
Provisão Matemática 

para Capitalização (PMC)
Provisão para 
Resgates (PR)

Provisão para Sorteios 
a Realizar (PSR)

Provisão para Sorteios 
a Pagar (PSP)

Provisão Complementar 
de Sorteios (PCS)

Provisão para Distribuição 
de Bônus (PDB) Total

31/12/2019........................................................ 7.667.973 520.650 89.834 9.701 13 53.836 8.342.007
Constituições .................................................... 4.104.394 - 90.433 79.637 19 6.532 4.281.015
Reversões ........................................................ - - (85.381) - (30) (2.391) (87.802)
Cancelamentos................................................. (14.342) - (238) - - - (14.580)
Transferências .................................................. (4.593.589) 4.611.699 - - - (18.110) -
Pagamentos  .................................................... - (4.574.503) - (79.574) - - (4.654.077)
Atualização monetária  ..................................... 420.426 307 1.902 (9) - 147 422.773
Variação de cotas de Renda Variável ............... - - - - - 956 956
Prescrição......................................................... - (12.095) - (17) - - (12.112)
Penalidade (i) ................................................... (17.048) - - - - - (17.048)
31/12/2020........................................................ 7.567.814 546.058 96.550 9.738 2 40.970 8.261.132
Constituições .................................................... 3.736.300 2.659 78.002 67.025 - 2.194 3.886.180
Reversões ........................................................ - - (85.240) - - (890) (86.130)
Cancelamentos................................................. (11.478) - (167) - - - (11.645)
Transferências .................................................. (4.503.508)  4.528.056 - - - (24.548) -
Pagamentos  .................................................... - (4.472.306) - (66.809) - - (4.539.115)
Atualização monetária  ..................................... 404.623 1.319 2.308 10 - 129 408.389
Variação de cotas de Renda Variável ............... - - - - - (1.807) (1.807)
Prescrição......................................................... - (22.490) - (45) - - (22.535)
Penalidade (i) ................................................... (21.588) 5 - - - - (21.583)
31/12/2021........................................................ 7.172.163 583.301 91.453 9.919 2 16.048 7.872.886
(i) A penalidade corresponde a um fator de redução representado por um percentual aplicado à tabela de resgate decorrente de solicitação de resgate antecipado, previsto nas Condições Gerais dos planos de capitalização.

16. Patrimônio Líquido
16.1. Capital Social
O Capital Social totalmente subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 254.393 e  em 31 de 
dezembro de 2020 de R$ 231.264 e está representado por 324.000.000 de ações, sendo 216.010.804 ordinárias 
nominativas (ON) e 107.989.196 preferenciais nominativas (PN), sem valor nominal. 

Acionistas Ações ON % ON Ações PN % PN Total Ações
% Capital 

Total
BB Seguros Participações S.A. .......... 107.989.204 49,99% 107.989.196 100,00% 215.978.400 66,66%
Icatu Seguros S.A............................... 54.010.799 25,00% - - 54.010.799 16,67%
Cia. Seguros Aliança da Bahia ........... 51.292.002 23,75% - - 51.292.002 15,83%
Acionistas Minoritários........................ 2.718.799 1,26% - - 2.718.799 0,84%
Total ................................................... 216.010.804 100,00% 107.989.196 100,00% 324.000.000 100,00%
16.2. Aumento de Capital em Aprovação
Em 31 de dezembro de 2021, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária para aprovação do Aumento de Capital 
Social, no valor de R$ 100.005, em espécie, mediante capitalização de adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital (AFACs), na forma do parágrafo 2º do artigo 171 da lei 6.404/76. As 25.451.756 ações preferenciais 
estão sujeitas ao exercício do direito de preferência pelos acionistas minoritários, sem que o exercício ou não 
desse direito possa afetar o aumento de capital efetivado. Foram emitidas um total de 76.340.000 novas ações 
preferenciais sem valor nominal. O Capital Social passará a ser de R$ 354.398 correspondente a 400.340.000 
ações. O processo de aumento de Capital Social encontra-se em análise na SUSEP.
Por instrumento particular de compromisso de subscrição de participação societária e outras avenças, Icatu 
Seguros S.A. e Companhia de Seguros Aliança da Bahia, individualmente, outorgam à BB Seguros Participações 
S.A. opção de compra das ações preferenciais de emissão da Companhia de sua titularidade que excederem a 
participação dos referidos acionistas no momento imediatamente anterior à AGE do Aumento, correspondentes à 
participação dos demais acionistas minoritários na Companhia (“Opção de Compra”). A Opção de Compra poderá 
ser exercida, no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da realização da AGE do Aumento e 
está condicionada à obtenção, pela BB Seguros, da aprovação do Banco Central do Brasil para alteração de sua 
participação no capital social da Companhia.
16.3. Reservas de Lucros
Reserva Legal
É constituída ao final do exercício social, à razão de 5% sobre o Lucro Líquido de cada exercício até atingir o limite de 20% 
do Capital Social, em conformidade às disposições da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Companhia. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia destinou R$ 176 para constituição desta reserva. 
Outras Reservas de Lucros 
São compostas por Reservas Suplementares para futuro aumento de capital, para compensar prejuízos 
acumulados, podendo ter outra destinação, conforme deliberação da Assembleia Geral, por proposta do Conselho 
de Administração. Fica esta reserva limitada ao valor do Capital Social, conforme estabelecido no artigo nº 199 da 
Lei das Sociedades Anônimas. Em 31 de dezembro de 2020, esta reserva superou o montante do capital social, 
sendo aprovado, em assembleia realizada em 31 de março de 2021 a destinação de R$ 23.129 para aumento do 
capital social. A Portaria SUSEP/CGRAJ nº 327 de 17 de agosto de 2021, aprovou o aumento de capital.
16.4. Dividendos
Aos acionistas são garantidos estatutariamente dividendos mínimos equivalentes a 25% do Lucro Líquido do 
exercício ajustado em consonância com a legislação em vigor e a Política de Gestão de Capital da Companhia. 
Em 16 de junho de 2021, foi deliberado pagamento de dividendos intermediários oriundos das reservas de lucros 
no valor de R$ 30.000, os quais não foram imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício findo em 
31 de dezembro de 2021.

Em 31 dezembro de 2021, foi destinado distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R$ 834, 
oriundos da reserva de lucros.
16.5. Destinação do Resultado do Exercício
Demonstramos, abaixo, os cálculos da proposta de destinação do resultado referente ao exercício de 31 de 
dezembro de 2021 e 2020.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro Líquido do Exercício ........................................................................................ 3.512 158.801
Proposta de distribuição do Lucro Líquido:
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) ........................................................................ 834 39.700
Distribuição dos lucros:
Dividendos antecipados imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, liquidados 
no 1º semestre .............................................................................................................. - (61.544)
Destinação de Dividendos mínimos obrigatórios (25%) ................................................ (834) -
Constituição da Reserva de Legal................................................................................. (176) -
Constituição de Outras Reservas de Lucros ................................................................. (2.502) (97.257)
Lucro Líquido destinado ............................................................................................. (3.512) (158.801)
17. Detalhamento das Contas da Demonstração de Resultado
Prática contábil
As receitas de capitalização são reconhecidas no resultado a partir da data de emissão do título quando se trata 
de produto de Pagamento Único (PU) ou do vencimento da 1ª parcela de Produto de Pagamento Mensal (PM) ou 
Periódico (PP) e a partir do conhecimento dos recebimentos dos Títulos de Capitalização nas demais parcelas de 
produtos PM ou PP. As emissões dos títulos são realizadas pelo recebimento financeiro dos títulos ou pela informação 
das vendas realizadas pelos parceiros. O reconhecimento das despesas de Provisão Matemática para Capitalização, 
Provisão para Sorteio e demais Custos de Aquisição necessários à comercialização dos títulos acompanha a forma 
de contabilização da receita. As Receitas e Despesas Financeiras são reconhecidas nas respectivas competências, 
sendo estimadas com base nas taxas de juros e atualizações monetárias contratadas. A Companhia por meio de 
Estudo Técnico comprovou que não há necessidade de diferir as receitas líquidas de títulos de Pagamento Único - 
PU, uma vez que as despesas residuais subsequentes à emissão dos títulos são irrelevantes.
Composição

31/12/2021 31/12/2020
Receitas líquidas com Títulos de Capitalização ....................................................... 582.268 690.264
Arrecadação com títulos de capitalização – PU ............................................................ 2.450.050 2.952.700
Arrecadação com títulos de capitalização – PM............................................................ 1.859.740 1.828.211
Variação da provisão para resgate – PU ....................................................................... (2.123.515) (2.503.443)
Variação da provisão para resgate – PM ...................................................................... (1.604.007) (1.587.204)
Variação das Provisões Técnicas .............................................................................. 502 (4.852)
Variação da Provisão Complementar de Sorteios – PU ................................................ - 11
Variação da Provisão para Distribuição de Bônus – PU ............................................... 298 224
Variação da Provisão para Distribuição de Bônus – PM ............................................... 204 (5.087)
Resultado com Sorteio ............................................................................................... (59.640) (84.481)
Variação da Provisão para Sorteios – PU ..................................................................... 3.859 (2.486)
Despesas com Títulos Sorteados – PU ......................................................................... (30.628) (46.197)
Variação da Provisão para Sorteios – PM ..................................................................... 3.546 (2.341)
Despesas com Títulos Sorteados – PM ........................................................................ (36.417) (33.457)
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

31/12/2021 31/12/2020
Custo de Aquisição ..................................................................................................... (397.396) (481.067)
Corretagem.................................................................................................................... (350.554) (429.588)
Custeamento de Vendas ............................................................................................... (46.842) (51.479)
Outras Receitas e Despesas Operacionais............................................................... 44.442 28.226
Confecção e Postagem de Títulos ................................................................................ (883) (1.299)
Receita com Prescrição de Títulos de Capitalização .................................................... 22.368 12.020
Receita com Resgates Antecipados de Títulos ............................................................. 21.583 17.048
Provisões para Ações Judiciais ..................................................................................... (429) 822
Outras Receitas/Despesas ............................................................................................ 1.803 (365)
Despesas Administrativas .......................................................................................... (88.448) (88.890)
Pessoal Próprio ............................................................................................................. (52.050) (50.824)
Prestadores de Serviços ............................................................................................... (28.778) (24.686)
Localização e Funcionamento ....................................................................................... (5.118) (5.920)
Publicidade e Propaganda ............................................................................................ (748) (4.848)
Publicações ................................................................................................................... (439) (260)
Donativos e Contribuições............................................................................................. (855) (2.003)
Diversas......................................................................................................................... (460) (349)
Tributos ........................................................................................................................ (29.340) (32.717)
PIS ................................................................................................................................. (3.070) (4.282)
COFINS ......................................................................................................................... (24.090) (26.350)
Taxa de Fiscalização - SUSEP ...................................................................................... (1.974) (1.882)
Outros ............................................................................................................................ (206) (203)
Receitas Financeiras ................................................................................................... 1.081.178 755.472
Títulos Mensurados a Valor Justo por Meio do Resultado (nota explicativa nº 5.2) ... 518.569 86.288
Títulos de Renda Fixa - Privados .................................................................................. 8.539 6.202
Contratos Futuros – DI (*) ............................................................................................. 415.359 11.573
Quotas de Fundos de Investimento............................................................................... 90.371 63.502
Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Renda Fixa - Privados ........................................ 4.300 5.011
Títulos Mantidos até o Vencimento (nota explicativa nº 5.2) .................................. 377.807 467.405
Títulos de Renda Fixa - Públicos................................................................................... 377.807 467.405
Títulos Disponíveis para Venda (nota explicativa nº 5.2) ........................................ 182.767 201.598
Títulos de Renda Fixa - Públicos................................................................................... 182.767 201.598
Outras Receitas ........................................................................................................... 2.035 181
Outras Receitas ............................................................................................................. 2.035 181
Despesas Financeiras ................................................................................................. (1.119.007) (516.411)
Títulos Mensurados a Valor Justo por Meio do Resultado (nota explicativa nº 5.2) .. (690.297) (76.629)
Contratos Futuros – DI (*) ............................................................................................. (338.990) (41.963)
Títulos de Renda Fixa – Públicos .................................................................................. (294.135) (641)
Quotas de Fundos de Investimento............................................................................... (56.923) (24.431)
Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Renda Fixa - Privados ........................................ (249) (9.594)
Outras Despesas ......................................................................................................... (428.710) (439.782)
Atualização Monetária e Juros das Provisões Técnicas ............................................... (408.323) (423.051)
Taxa de Administração da Carteira................................................................................ (13.382) (13.634)
Juros sobre arrendamentos .......................................................................................... (204) -
Outras Despesas Financeiras ....................................................................................... (6.801) (3.097)
Resultado Patrimonial................................................................................................. - (16)
Despesas com Imóveis de Renda ................................................................................. - (16)
Ganhos e Perdas com Ativos Não Correntes ........................................................... (2) 12
Resultado na Alienação de Bens do Ativo Permanente ................................................ (2) 12
(*) Comparando os valores dos anos de 2021 em relação à 2020, os contratos futuros de DI de 2021 diferem em 
quantidade (notional) e tempo de permanência na carteira de investimentos. Ou seja, em 2021 a carteira ficou mais 
protegida e por mais tempo, gerando essa diferença de valores.
18. Transações com Partes Relacionadas 
A Administração identificou como Partes Relacionadas as seguintes empresas: BB Corretora de Seguros e 
Administradora de Bens S/A, BB Gestão de Recursos - DTVM S/A, Banco do Brasil S/A, Votorantim Corretora 
de Seguros S/A, Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S/A, BrasilPrev Seguros e Previdência S/A, 
Companhia de Seguros Aliança da Bahia, BB Tecnologia S/A, Fundação Banco do Brasil, Companhia Brasileira de 
Soluções e Serviços – Alelo, BB Administradora de Consórcios S/A, BB Seguros e Participações S/A, Companhia 
de Seguros Aliança da Bahia, Icatu Seguros S/A e os Administradores da Brasilcap Capitalização S/A, conforme 
definições contidas no CPC 05 (R1).
O custo com a remuneração global do Pessoal-Chave da Administração está definido no Estatuto Social e os 
valores são reavaliados e aprovados anualmente pela Assembleia Geral. 
a) Diretoria Executiva - Honorários, Gratificações, Participações nos Lucros, Assistência Médica e Outras Despesas.
b) Conselho de Administração: Honorários e Assistência Médica.
c) Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal: Honorários. 
As transações com Partes Relacionadas estão demonstradas nos quadros abaixo apresentando os saldos 
patrimoniais e o resultado líquido das referidas operações de forma comparativa.
Remuneração do Pessoal-Chave 31/12/2021 31/12/2020
da Administração Ativo Passivo Receita Despesa Ativo Passivo Receita Despesa
Pessoal-Chave da Administração .. 291 1.064 2 (7.053) 385 797 - (6.300)
Honorários e Encargos Sociais .. - 214 2 (5.620) - - - (5.233)
Diretoria Executiva ......................... - 107 2 (3.479) - - - (3.062)
Comitê de Auditoria ........................ - 14 - (344) - - - (337)
Conselho de Administração ............ -  69 - (1.378) - - - (1.415)
Conselho Fiscal .............................. - 24 - (419) - - - (419)
Remuneração Variável ................. 291 839 - (1.069) 385 778 - (830)
Assistência Médica ...................... - 11 - (181) - 19 - (189)
Outros ............................................ - - - (183) - - - (48)

COMITÊ DE AUDITORIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃODIRETORIA

Cate- 31/12/2021 31/12/2020
Partes Relacionadas goria Ativo Passivo Receita Despesa Ativo Passivo Receita Despesa

a. BB Corretora de Seguros e
Administradora de Bens S.A.  ..... Ligada - 1.110 - (340.991) - 1.899 - (374.154)

b. BB Gestão de Recursos - 
Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. 
(BB-DTVM S.A.) .......................... Ligada - 1.123 - (13.382) - 1.184 - (13.634)

c. Banco do Brasil S.A. Ligada 4.953 202.781 11 (33.012) 407 3.663 12.002 (41.553)
d. Votorantim Corretora de

Seguros S.A.  ............................... Ligada - - - (1.575) - 255 - (49.204)
e. Brasilveículos Companhia

de Seguros  ................................. Ligada - - - - - - - 1
f. Brasildental Operadora de

Planos Odontológicos S.A.  ........ Ligada - 11 - (26) - - - (28)
g. BrasilPrev Seguros e

Previdência S.A. .......................... Ligada 2 - 1 (483) 5 - - (597)
h. Companhia de Seguros Aliança

do Brasil  ...................................... Ligada 4 - - (7) 4 - 4.800 (3.394)
i. BB Tecnologia e Serviços S.A. ... Ligada - 610 - (5.907) 317 - - (4.846)
j. Fundação Banco do Brasil .......... Outras - - - (4) - - - (6)
k. Companhia Brasileira de

Soluções e Serviços (Alelo) ........ Ligada - - - (715) - - - (526)
l. BB Administradora de

Consórcios S.A. ........................... Ligada - 1.445 3.200 (1.440) - - - -
m. BB Seguros Participações S.A. .. Ligada - 556 - - - - - -
n. Icatu Seguros S/A ........................  Ligada - 139 - - - - - -
o. Companhia de Seguros Aliança 

da Bahia ....................................... Ligada - 132 - - - - - -
Total ............................................ 4.959 207.907 3.212 (397.542) 733 7.001 16.802 (487.940)

Abaixo, a discriminação da natureza das operações de cada Parte Relacionada:
a) Despesas de Corretagem decorrentes da comercialização de Títulos de Capitalização na rede Banco do Brasil 
com prazo de liquidação de D+1 a D+30 conforme forma de pagamento (débito em conta/cartão de crédito);
b) Despesas Financeiras (taxas de administração) decorrente dos serviços prestados pela BBDTVM, a partir de 01 
de janeiro de 2020, para a administração das Carteiras de Ativos Financeiros. A Taxa de Administração no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021 foi de 0,20%. A liquidação financeira ocorre até o 5º dia útil do mês subsequente;
c) Linha de crédito obtida e utilizada junto ao Banco do Brasil com taxa mensal de CDI + 0,35% a.m., taxa de 
serviços de cobrança sobre comercialização de Títulos de Capitalização com liquidação em até 30 dias, despesas 
de incentivos às vendas com liquidação pela vigência do contrato anual, despesas com aluguéis de imóveis de uso 
com liquidações mensais, receitas com produtos promocionais (Títulos de Capitalização Modalidade Incentivo) com 
recebimentos à vista e despesas bancárias recorrentes com liquidações em até 30 dias (nota explicativa nº 14);
d) Despesas de corretagem decorrentes da comercialização de Títulos de Capitalização - Modalidade Popular do 
Banco Votorantim com uma taxa de 34% pagas em até 30 dias. O Contrato de comercialização foi encerrado no 
exercício de 2021;
e) Despesas com seguros de veículos próprios dos administradores, com liquidação financeira à vista;
f) Despesas com planos odontológicos dos funcionários com prazo de contrato indeterminado, onde a Brasilcap 
contribuiu com R$ 7,67 reais por funcionário e dependentes com liquidação mensal;
g) Despesas com a Previdência Privada e pecúlio dos funcionários com prazo de contrato indeterminado. O valor 
pago como benefício para cada funcionário é determinado por cálculos atuariais onde as principais variantes são 
salário e idade, com liquidação mensal;
h) Despesas com seguros patrimoniais da Companhia com liquidação do prêmio à vista e receita com Títulos de 
Capitalização – Produtos da Modalidade Incentivo (Promoções Comerciais) com recebimento a vista;
i) Despesas com Serviços Prestados de Tecnologia (Data Center) as liquidações ocorreram até o prazo de 15 dias 
corridos do aceite da Nota Fiscal;
j) Despesas de doações para o Programa BBEducar; com liquidações em até 30 dias;
k) Despesas para realização de campanhas de vendas, com liquidação financeira à vista;
l) Receita com Títulos de Capitalização – Produtos da Modalidade Incentivo (Promoções Comerciais) com 
recebimento à vista;
m) Dividendos a pagar;
n) Dividendos a pagar; e
o) Dividendos a pagar.
19. Outros Assuntos 
19.1. Cobertura de Seguros
Face à natureza de suas atividades a Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros dos seus bens 
e Responsabilidade Civil dos Administradores em níveis adequados para os riscos envolvidos.
Os ativos da Companhia apresentam-se segurados conforme abaixo:
• Coberturas contratadas para Seguro Empresarial (Incêndio, roubo/furto, danos elétricos, equipamentos eletrônicos, 
responsabilidade civil) - R$ 8.295 em 31 de dezembro de 2021 e R$ 9.426 em 31 de dezembro de 2020; 
• Coberturas contratadas para Responsabilidade Civil de Administradores e Gestores (Danos ambientais, 
cadastrais, corporais, materiais, morais e de continuidade) - R$ 74.243, em 31 de dezembro de 2021 e R$ 70.704 
em 31 de dezembro de 2020.
20. Eventos Subsequentes
A Companhia contratou linha de crédito mediante conta garantida (nota explicativa nº 14) e irá renová-la por mais 
noventa dias, a partir de 02 de fevereiro de 2022.
21. Comitê de Auditoria 
De acordo com as Resoluções CNSP nº 321/2015, artigo nº 134, item III e CNSP 432/2021, artigo nº 146, o Comitê 
de Auditoria revisou as Demonstrações Financeiras, inclusive as notas explicativas, o Relatório da Administração 
e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2021.
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RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA 2º SEMESTRE DE 2021
Introdução
O Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) órgão estatutário de assessoramento ao 
Conselho de Administração, atua de forma independente e tem como principais atribuições: revisar, previamente 
à publicação, as demonstrações financeiras, avaliar a efetividade dos controles internos, da auditoria contábil 
independente e da auditoria interna.
Os administradores são responsáveis por elaborar e garantir a integridade das demonstrações financeiras, gerir 
os riscos, manter sistema de controles internos efetivo e zelar pela conformidade das atividades às normas legais 
e regulamentares aplicáveis.
A auditoria interna responde pela realização de trabalhos periódicos com foco nos principais riscos a que a 
Companhia está exposta, avaliando, com independência e objetividade, as ações de gerenciamento desses riscos 
e a adequação dos controles internos e da governança.
A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes é responsável pela auditoria das demonstrações financeiras 
da Brasilcap. Avalia, também, adequação dos procedimentos contábeis e das práticas de divulgação de informações 
nas demonstrações financeiras e adequação dos controles internos aos riscos suportados pela Companhia.
Principais atividades
O Comitê reuniu-se mensalmente, fez diligências e requisitou documentos e informações, promoveu discussões 
internas. Reuniu-se com o Conselho de Administração, com o Conselho Fiscal, com representantes das áreas 
de Auditoria Interna, Atuária Corporativa, Capital Humano, Compras e Facilities, Controladoria, Contabilidade, 
Controles Internos e Compliance, Privacidade e Proteção de Dados, Finanças, Jurídico e Societário, Ouvidoria, 
Riscos Corporativos, Serviços e Governança de TI e Soluções de TI. As atividades desenvolvidas, registradas 
em atas e no relatório semestral, cobriram o conjunto de responsabilidades atribuídas ao órgão e estão 
adiante sintetizadas.
Em suas reuniões, o Comitê abordou, em especial, os seguintes assuntos: demonstrações contábeis; controles 
internos e compliance, provisões técnicas, estratégia corporativa; conciliação bancária; ouvidoria; tecnologia 
e segurança da informação; demandas judiciais; depósitos judiciais; compras e contratações; regularidade 

fiscal, trabalhista, previdenciária e ambiental; auditorias contábil independente e interna; acompanhamento das 
recomendações oriundas de áreas internas e de entidades externas; relacionamento com a SUSEP; medidas de 
prevenção e combate à lavagem de dinheiro; Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; situação de capital da 
companhia. Nas situações em que identificou necessidade de melhoria, recomendou aprimoramentos.
Manteve diálogo com auditoria interna e com auditoria contábil independente, apreciou seu planejamento e 
acompanhou sua execução, bem como tomou conhecimento dos resultados dos principais trabalhos, suas 
conclusões e recomendações.
Revisou as demonstrações financeiras, inclusive as notas explicativas, o relatório da Administração e o relatório do 
auditor contábil independente sobre as demonstrações financeiras, com o qual discutiu conclusões e apontamentos.
Conclusões
Com base nas atividades desenvolvidas e tendo presente as atribuições e limitações inerentes ao escopo de sua 
atuação, o Comitê de Auditoria considera que:
a) o sistema de controles internos da Companhia é adequado ao porte e à complexidade dos negócios e vem 

merecendo a atenção permanente da Administração;
b) a auditoria interna é efetiva e desempenha suas funções com independência e objetividade;
c) a auditoria contábil independente é efetiva e suas avaliações apoiam a opinião do Comitê sobre a integridade 

das demonstrações financeiras. Não foram identificadas ocorrências que pudessem comprometer sua 
objetividade e independência;

d) as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Brasilcap Capitalização S.A. em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP.

Rio de Janeiro (RJ), 02 de fevereiro de 2022
Rafael Augusto Sperendio

Coordenador
Marcio de Moraes Palmeira

Membro
Ângela Beatriz de Assis

Membro

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
O Conselho Fiscal da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
inclusive aquelas conferidas pelos incisos II, III e VII, do artigo 163, da Lei nº 6.404/76, declara haver procedido a 
análise do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, 
incluindo as respectivas Notas Explicativas, relativas ao exercício findo em 31/12/2021, das informações prestadas 
pela Companhia ao longo do exercício, do Relatório dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes, bem como do Relatório do Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização S/A, 
considerando satisfatório o resultado dessa análise. Diante disso, este Conselho Fiscal recomenda ao Conselho 
de Administração a aprovação das correspondentes demonstrações financeiras da Companhia. Manifesta, ainda, 
seu parecer favorável à proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião nesta data, 
de que a destinação R$ 3.512.241,10 (três milhões, quinhentos e doze mil, duzentos e quarenta e um reais e dez 

centavos), oriundos do Lucro Líquido do exercício de 2021, seja a seguinte: (i) constituição de Reserva Legal de 
R$ 175.612,06 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e seis centavos); (ii) proposta de pagamentos 
de dividendos mínimos obrigatórios de R$ 834.157,26 (oitocentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e sete 
reais e vinte e seis centavos) em 11/02/2022; e (iii) constituição de outras reservas de lucros de R$ 2.502.471,78 
(dois milhões, quinhentos e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos). 

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022
Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro Albérico Machado Mascarenhas 

Presidente Conselheiro Titular 
Marcelo Sampaio Cunha Filho Márcio Santiago Câmara 

Conselheiro Titular Conselheiro Titular 

Aos Acionistas e Administradores da
Brasilcap Capitalização S.A.
Escopo da auditoria
Examinamos as provisões técnicas, os demonstrativos do capital mínimo requerido e da análise dos indicadores 
de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado 
da Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”), em 31 de dezembro de 2021, descritos nas notas explicativas 
integrantes das demonstrações financeiras da Companhia, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, 
em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas 
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Companhia é responsável pelas provisões técnicas, os demonstrativos do capital mínimo 
requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação 
econômica do patrimônio líquido ajustado, elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo IBA 
e com as normas da SUSEP e do CNSP, e pelos controles internos que ela determinou serem necessários para 
permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos atuários independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas, os demonstrativos do capital 
mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação 
econômica do patrimônio líquido ajustado, com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os 
princípios atuariais emitidos pelo IBA. Esses princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as provisões técnicas, os demonstrativos do capital 
mínimo e a solvência estão livres de distorção relevante.
Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade está restrita à adequação dos demonstrativos da 
solvência e do capital mínimo da Companhia e não abrange uma opinião sobre as condições para fazer frente às 
suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam 
a sua continuidade no futuro.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores das provisões técnicas, os demonstrativos do capital mínimo requerido e da análise dos indicadores 
de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado. 

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os 
controles internos relevantes para o cálculo e a elaboração das provisões técnicas, os demonstrativos do capital mínimo 
e a solvência da Companhia para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, 
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da Companhia.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de 
auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas, os demonstrativos do capital mínimo requerido e da análise dos 
indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido 
ajustado referidos anteriormente da Brasilcap Capitalização S.A., em 31 de dezembro de 2021, foram elaborados, 
em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo IBA e com as normas da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Outros assuntos
No contexto de nossas responsabilidades descritas anteriormente, considerando a avaliação de riscos de distorção 
relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados 
procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Companhia e utilizadas em nossa 
auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em 
nossos trabalhos são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes 
do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a 
partir de selecionados procedimentos, com base em testes aplicados sobre amostras, observamos que existe 
correspondência desses dados, que serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no 
primeiro parágrafo com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos Formulários de Informações 
Periódicas, para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2022
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Consultores Ltda.
CNPJ: 02.189.924/0001-03 - CIBA 45

João Batista da Costa Pinto
MIBA 944
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.
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BRASIL ENGATA

A RÉ EM PATENTES

Uma multinacional de grande porte tem 

mais registros que todo o País. Por Marcos 

de Oliveira, página 3

A OCASIÃO FAZ O 

APROVEITADOR

Últimos dividendos pagos pela Petrobras 

deveriam ser devolvidos à empresa.  

Por Paulo Metri, página 2

UM ‘COMUNISTA 

DIREITISTA’

Cada vez mais as pessoas se identificam 

com grupos, e daí derivam suas ideias. 

Por Wagner Victer, página 2

Abandono do 

Centro derruba 

o comércio nas 

lojas cariocas

O comércio do Centro da cida-

de registrou mais um desempenho 

ruim em 2021, segundo dados do 

Clube de Diretores Lojistas do 

Rio de Janeiro (CDL-Rio), e do 

Sindicato dos Lojistas do Comér-

cio do Município do Rio de Janei-

ro (Sindilojas-Rio), que juntos re-

presentam mais de 30 mil lojistas.

Os números mostram que as 

lojas registraram vendas negati-

vas: menos 5,2% nos produtos do 

ramo mole (bens não duráveis) e 

menos 6,3% no ramo duro (bens 

duráveis). O ano passado, tam-

bém com desempenho negativo, 

os números foram de menos 7% 

no ramo mole e menos 9,2% no 

ramo duro.

De acordo com os lojistas, além 

da pandemia e do desemprego, as 

principais causas desse desempe-

nho negativo foram a violência, o 

grande número de camelôs, o au-

mento brutal de moradores de rua 

e a sujeira que afastaram o consu-

midor do centro da cidade, que 

se tornou um verdadeiro deserto, 

influenciando decididamente no 

desempenho das vendas, além do 

fechamento de vários estabeleci-

mentos comerciais.

Segundo Aldo Gonçalves, 

presidente do CDL-Rio, neste 

contexto adverso que estamos 

vivendo por conta da pandemia, 

que alterou o comportamento de 

consumo das pessoas e obrigou o 

comércio a cumprir uma série de 

restrições, tudo isso castiga ain-

da mais os lojistas do Centro da 

Cidade, que se transforma num 

grande dormitório, afastando os 

consumidores.

LEI SOBRE 

O SUPER 

ENDIVIDAMENTO

Risco de expor o credor que não 

adotar medidas mais eficazes.

Por Luis
Felipe
Silveira,
página 4

Dívida dos EUA pode ser 7 

vezes maior que número oficial

Débito reconhecido é de US$ 30 trilhões

A dívida nacional dos Es-

tados Unidos provavel-

mente é muito maior do 

que Washington admite, e o País 

não tem chance de sair de seu atu-

al buraco, disse o investidor norte-

-americano Jim Rogers.

A dívida dos EUA ultrapassou 

US$ 30 trilhões pela primeira vez 

na história no mês passado, “mas 

há dezenas de trilhões a mais de dí-

vida fora do balanço”, disse Rogers 

à emissora russa RT. O investidor 

disse que acha que a carga real da 

dívida é sete vezes o valor oficial.

Rogers disse acreditar que a es-

tratégia dos EUA agora é sentar e 

esperar até que a próxima geração 

tenha que lidar com o problema da 

dívida. “Não é um bom momento 

para ser um jovem americano”, 

disse o investidor, que preside a 

Beeland Interests, Inc. Ele foi co-

fundador do Quantum Fund e do 

Soros Fund Management.

A dívida oficial bruta ultrapassou 

a marca de US$ 30 trilhões em 1º de 

fevereiro. O aumento de US$ 7 tri-

lhões foi impulsionado pelo dinhei-

ro gasto pelo Tesouro norte-ameri-

cano para combater a pandemia.

Em janeiro de 2020, portanto 

antes de a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) declarar oficial-

mente a pandemia, o Escritório 

do Orçamento do Congresso ha-

via previsto que a dívida nacional 

bruta chegaria a US$ 30 trilhões 

até o final de 2025.

Salário mínimo no Brasil deveria ser

5 vezes maior que os R$ 1,2 mil

Valor da cesta básica sobe até 6% em janeiro

O valor da cesta básica 

aumentou em 16 ca-

pitais em janeiro des-

te ano. A Pesquisa Nacional da 

Cesta Básica de Alimentos, do 

Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeco-

nômicos (Dieese), analisou 17 

capitais. Brasília (6,36%), Araca-

ju (6,23%), João Pessoa (5,45%), 

Fortaleza (4,89%) e Goiânia 

(4,63%) tiveram as altas mais ex-

pressivas na variação mensal.

São Paulo, por sua vez, tem a 

cesta mais cara: R$ 713,86. Em se-

guida estão as cidades de Florianó-

polis (R$ 695,59), Rio de Janeiro 

(R$ 692,83), Vitória (R$ 677,54) 

e Porto Alegre (R$ 673). Entre 

as cidades do Norte e Nordeste, 

que tem uma composição da cesta 

diferente, o custo mais barato foi 

observado em Aracaju, cujo valor 

ficou em R$ 507,82, João pessoa, 

R$ 538,65, e Salvador, 540,01.

Na comparação com o mesmo 

mês do ano passado, as maiores 

altas acumuladas foram registra-

das em Natal (21,25%), Recife 

(14,52%), João Pessoa (14,15%) e 

Campo Grande (14,08%). 

A partir desse levantamento, o 

Dieese calcula quanto deveria ser 

o salário mínimo para a manuten-

ção de uma família de quatro pes-

soas com base no custo da cesta 

mais cara. Em janeiro de 2022, o 

valor deveria ser de R$ 5,99 mil, o 

que equivale a 4,95 vezes o valor 

do mínimo de R$ 1,21 mil.

O departamento também calcu-

la o tempo médio necessário para 

adquirir os produtos da cesta bási-

ca. Em janeiro de 2022, a jornada 

foi 112 horas e 20 minutos. No 

mês anterior, o tempo necessário 

era de 119 horas e 53 minutos.

Entre os destaques no levanta-

mento deste mês, o preço do quilo 

do café em pó subiu em todas as 

capitais analisadas na comparação 

com dezembro. Segundo o Dieese, 

“a expectativa de quebra da safra 

2022/2023 e os menores estoques 

globais de café elevaram tanto os 

preços internacionais quanto os 

preços internos”. 

O açúcar também ficou em des-

taque, com o valor do quilo mais 

alto em 15 capitais. Em Brasília, 

o custo do produto ficou 4,66% 

mais alto. Apenas Florianópolis 

e Porto Alegre tiveram queda, de 

1,09% e 0,22%, respectivamente. 

A entressafra é a justificativa para 

o aumento dos preços.

Senado pode 

votar dia 15 

projetos sobre 

combustíveis

O senador Jean Paul Prates 

(PT-RN) informou que esteve 

reunido, na sexta-feira (4), com 

o presidente do Senado, Rodri-

go Pacheco, e que ficou acertado 

que dois projetos que estão sob 

sua relatoria serão votados no 

Plenário no próximo dia 15: o 

PL 1.472/2021 e o PLP 11/2020, 

que buscam controlar o preço dos 

combustíveis, informa a Agência 

Senado.
O PL 1472/2021, de autoria do 

senador Rogério Carvalho (PT-

-SE), foi aprovado na Comissão 

de Assuntos Econômicos (CAE), 

em dezembro do ano passado. O 

projeto cria um fundo de estabi-

lização do preço do petróleo e 

derivados no Brasil, ao estabele-

cer uma nova política de preços 

internos de venda a distribuidores 

e empresas comercializadoras de 

derivados produzidos no país.

O PLP 11/2020 foi aprovado 

na Câmara dos Deputados em ou-

tubro do ano passado e estabelece 

um valor fixo para cobrança do 

Imposto sobre Circulação de Mer-

cadorias e Serviços (ICMS) sobre 

combustíveis, tornando o imposto 

invariável nos casos de flutuação 

de preço ou mudanças do câmbio. 

De acordo com Jean Paul, esses 

dois projetos estão com os enten-

dimentos adiantados.

Outro projeto que está em aná-

lise no Senado é o PL 3.450/2021, 

do senador Jader Barbalho (MDB-

-PA). Apresentado em outubro, o 

texto proíbe a vinculação dos pre-

ços dos combustíveis derivados de 

petróleo aos preços das cotações 

do dólar e do barril de petróleo no 

mercado internacional.

Governo da Bahia)
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores, Conselheiros e Acionistas da
Brasilcap Capitalização S.A.
Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras da Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Brasilcap Capitalização S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP.
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 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.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos 
em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras, 
e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Mensuração e contabilização das provisões técnicas
Conforme mencionado na nota explicativa nº 15 às demonstrações financeiras, a Companhia possuía, em 
31 de dezembro de 2021, provisões técnicas decorrentes dos contratos de capitalização em vigor, no montante de 
R$ 7.872.886 mil, equivalentes a 86% de seu passivo.
Por causa da representatividade dos saldos dessas provisões técnicas em relação ao passivo, volumetria das 
transações e diversidade dos produtos de capitalização existentes, consideramos as provisões técnicas como uma 
área de foco em nossa abordagem de auditoria.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a obtenção e a leitura das notas técnicas atuariais 
que suportam a constituição das provisões técnicas; (ii) o recálculo da constituição da provisão matemática de 
capitalização (“PMC”), da provisão de sorteio a realizar (“PSR”) e da provisão para distribuição de bônus (“PDB”) do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com base nas informações relativas às arrecadações do exercício e 
nas notas técnicas atuariais mencionadas no item (i); (iii) a realização de um teste global de atualização monetária 
das provisões técnicas no exercício; (iv) o confronto dos valores totais de pagamento de resgates e sorteios do 
exercício com os correspondentes extratos das instituições financeiras e com os registros oficiais; (v) a realização 
de uma seleção amostral de pagamentos de resgates e de sorteios para a análise documental (confronto dos 
dados do subscritor com o cadastro realizado na base de dados, validação do CPF ou CNPJ com os dados da 
Receita Federal e comprovante de liquidação financeira do resgate e/ou sorteio); (vi) a análise da razoabilidade 
das movimentações das provisões técnicas, no exercício, por natureza da transação; (vii) a realização de análises 
específicas (Analytics) das movimentações dos saldos e dos volumes das transações; e (viii) a verificação da 
adequação da contabilização e das divulgações efetuadas em notas explicativas para as provisões técnicas.
Com base nos procedimentos de auditoria anteriormente resumidos, consideramos os valores das provisões 
técnicas aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras da Companhia tomadas como um todo.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (“DVA”) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada 
sob a responsabilidade da Diretoria da Companhia e apresentada como informação suplementar, foi submetida a 
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. 
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações 
financeiras e com os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo 
com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e é consistente em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A Diretoria da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades da Diretoria e da Governança pelas demonstrações financeiras 
A Diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela SUSEP, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando e 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 Diretoria 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 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 de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Determinamos a materialidade de acordo com o nosso julgamento profissional. O conceito de materialidade 

é aplicado no planejamento e na execução de nossa auditoria, na avaliação dos efeitos das distorções 
identificadas ao longo da auditoria e das distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações 
financeiras como um todo e na formação da nossa opinião.

• A determinação da materialidade é afetada pela nossa percepção sobre as necessidades de informações 
financeiras pelos usuários das demonstrações financeiras. Nesse contexto, é razoável que assumamos que os 
usuários das demonstrações financeiras: (i) possuem conhecimento razoável sobre os negócios, as atividades 
comercias e econômicas da Companhia e a disposição para analisar as informações das demonstrações 
financeiras com diligência razoável; (ii) entendem que as demonstrações financeiras são elaboradas, 
apresentadas e auditadas considerando níveis de materialidade; (iii) reconhecem as incertezas inerentes à 
mensuração de valores com base no uso de estimativas, julgamento e consideração de eventos futuros; e (iv) 
tomam decisões econômicas razoáveis com base nas informações das demonstrações financeiras.

• Ao planejarmos a auditoria, exercemos julgamento sobre as distorções que seriam consideradas relevantes. 
Esses julgamentos fornecem a base para determinarmos: (a) a natureza, a época e a extensão de procedimentos 
de avaliação de risco; (b) a identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante; e (c) a natureza, a época 
e a extensão de procedimentos adicionais de auditoria.

• A determinação da materialidade para o planejamento envolve o exercício de julgamento profissional. Aplicamos, 
frequentemente, uma porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida para determinarmos a 
materialidade para as demonstrações financeiras como um todo. A materialidade para execução da auditoria 
significa o valor ou os valores fixado(s) pelo auditor, inferior(es) ao considerado relevante para as demonstrações 
financeiras como um todo, para adequadamente reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções 
não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade para as demonstrações financeiras 
como um todo.

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Diretoria.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Diretoria, 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 a atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles 
que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório 
de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório 
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes Ltda.
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ

Roberto Paulo Kenedi
Contador
CRC nº 1 RJ 081401/O-5

Assine o jornal

Monitor Mercantil (21) 3849-6444


	MM_01
	MM_02
	MM_03
	MM_04
	MM_05
	MM_06
	MM_07
	MM_08
	MM_09
	MM_10
	MM_11
	MM_12
	MM_13
	MM_14

