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Preço do
petróleo
sobe para
US$ 92,35
O preço do petróleo subiu
nesta terça-feira à medida que as
tensões geopolíticas em torno da
Ucrânia aumentaram.
O West Texas Intermediate para
entrega em março subiu US$ 1,28,
ou 1,4%, para US$ 92,35 o barril na
Bolsa Mercantil de Nova York.
O petróleo Brent para entrega
em abril subiu US$ 1,45, ou 1,5%,
para fechar em US$ 96,84 o barril na ICE Futures Exchange, em
Londres. O contrato a termo do
benchmark internacional registrou seu maior fechamento desde
29 de setembro de 2014, segundo
a Dow Jones Market Data.
O aumento do preço do petróleo ocorre em meio a preocupações com a crise que os Estados
Unidos provocaram na Ucrânia,
via Otan, para tentar enfraquecer
a Rússia e indiretamente a Alemanha com o fornecimento de gás.
O presidente russo, Vladimir
Putin, assinou na segunda-feira decretos reconhecendo a independência de duas regiões de Donbass no
leste da Ucrânia, a autoproclamada
“República Popular de Lugansk” e
a “República Popular de Donetsk”.
“Isso constitui uma notável escalada do conflito Rússia-Ucrânia, e o
Ocidente provavelmente responderá impondo duras sanções à Rússia.
Isso também aumenta o risco de
danos aos embarques russos de petróleo e gás”, Carsten Fritsch, analista de energia do Commerzbank.
Pesquisa. Página 12

Selic puxa
queda do
dólar e alta
da bolsa
Um fator que contribuiu, nesta
terça-feira, para a queda do dólar e
a alta da bolsa é o juro alto, que está estimulando a entrada de capitais
financeiros no país, atraídos pela
alta remuneração na comparação
com os juros nas economias avançadas. A taxa Selic atualmente está
em 10,75% ao ano, no maior nível
desde julho de 2017. O dólar caiu
pela terceira vez seguida e atingiu a
menor cotação em quase oito meses. A bolsa de valores subiu e recuperou-se parcialmente da queda dos
últimos dias, num dia de ajustes no
mercado. O dólar comercial fechou
esta terça-feira vendido a R$ 5,052,
com recuo de R$ 0,055 (-1,07%).
A moeda operou em queda durante toda a sessão, fechando próxima
dos níveis mínimos observados no
dia. O índice Ibovespa, da B3, subiu
1,04% e fechou aos 112.892 pontos.
O indicador acumula alta de 0,67%
no mês e de 7,7% no ano.

Criptomoedas: Regular um
mercado no Brasil de US$ 50 bi
Quase 3 milhões de pessoas estão registradas em corretoras
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta
terça-feira um projeto de lei que
reconhece e regula o mercado de
criptomoedas no Brasil. O colegiado acolheu o substitutivo do
senador Irajá (PSD-TO). O texto foi encaminhando ao plenário
da Casa. De acordo com dados
do Banco Central, em agosto de
2021, os brasileiros detinham US$
50 bilhões em criptomoedas, em
comparação com US$ 16 bilhões
em ações dos EUA. Há também
forte familiaridade com dinheiro
digital, já que o país lidera esse
segmento na região.
As moedas digitais usam sistemas de criptografia para a realização de transações. Ao contrário do
dinheiro soberano - emitido por
governos, como o real ou o dólar
-, as criptomoedas são lançadas
por agentes privados e negociadas exclusivamente na internet. O
detentor de uma moeda virtual só
pode resgatá-la usando um código
fornecido por quem vendeu.
O presidente do Banco Central
(BC), Roberto Campos Neto disse ver “uma certa preocupação,
mas também vejo novas portas se
abrindo para inovação financeira,
para um sistema descentralizado
que seja capaz de gerar inclusão,
então a gente precisa colocar tudo
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em perspectiva.”
Segundo Irajá, quase 3 milhões
de pessoas estão registradas em
corretoras de criptomoedas. O
número se aproxima da quantidade de investidores na bolsa de
valores. “As empresas negociadoras de criptoativos não estão sujeitas nem à regulamentação, nem
ao controle do Banco Central ou
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que torna mais difícil ao poder público identificar
movimentações suspeitas”, alerta.
- A intenção do projeto é coibir
ou restringir práticas ilegais, como a lavagem de dinheiro, evasão
de divisa e tantos outros crimes
nesse segmento. Há um mercado

que é lícito, legal que é a grande
maioria desse mercado, mas há
exceções - afirmou Irajá, que destacou o papel do Banco Central
de fiscalizar as empresas e garantir que o criptoativo possa ser, de
fato, uma boa opção de investimento e as criptomoedas, uma alternativa de meio de pagamento,
como hoje acontece com o Pix.
Em 2018, foram negociados R$
6,8 bilhões em moedas virtuais no
Brasil, tendo sido criadas 23 novas
exchanges (corretoras). Em 2019
já eram 35 empresas agindo livremente, sem a supervisão ou fiscalização dos órgãos do sistema financeiro, como o Banco Central ou as
bolsas de valores. Página 6

Guedesquer‘reindustrializar’reduzindoimposto

E

m direção oposta ao que
pensa o presidente do
Banco Central, Roberto
Campos Neto, para quem a redução de impostos “estruturalmente” não ajuda a reduzir a inflação,
o governo federal estuda reduzir
em até 25% a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI), tributo federal que incide
sobre os artigos industrializados,
nacionais ou importados, à venda
no país. A informação é do ministro da Economia, Paulo Guedes,
ao participar, nesta terça-feira, de
evento promovido pelo banco
BTG Pactual, em São Paulo.
Após ressaltar que a intenção
é estimular a atividade econômica, diminuindo custos que o setor
produtivo acaba por repassar ao
consumidor final, disse que “vamos reindustrializar o país”. “Estamos preparando um movimento com o apoio do presidente da
Câmara (o deputado Arthur Lira
(PP-AL)]; do ministro da Casa
Civil (Ciro Nogueira) e, principalmente, do presidente da República (Jair Bolsonaro)”, acrescentou
o ministro ao voltar a defender a

importância de uma redução dos
impostos cobrados no Brasil.
“Veja que a agricultura está voando porque ela não tem o imposto sobre produto agrícola, o IPA.
Agora, a indústria brasileira está
sofrendo, nas últimas três, quatro
décadas, impostos altos, juros altos e encargos trabalhistas excessivos. Temos que atacar essas três
questões, e vamos fazer um primeiro movimento agora, reduzindo 25% do IPI. É um movimento
de reindustrialização do Brasil”,
declarou.
“Já que a arrecadação (com impostos) subiu fortemente, temos
esses recursos que íamos investir
na Reforma Tributária que empacou no Senado, o Executivo pode
dizer que o excesso de arrecadação não é para inchar a máquina
[pública] de novo e que preferimos transferir este ganho de arrecadação na forma de redução de
impostos para milhões de brasileiros, para todo mundo”, justificou o ministro, garantindo que a
medida vai ser encaminhada junto
com outras propostas do governo.
Ainda durante o evento, Guedes

voltou a defender a possibilidade de
trabalhadores endividados sacarem
parte dos seus recursos do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) para saldar compromissos. Segundo o ministro, a medida
é uma das que o governo pode propor “daqui até o fim do ano para
ajudar a economia a crescer”.
“Podemos mobilizar recursos
do FGTS porque são fundos privados; pessoas que têm recursos lá
e que estão passando dificuldades.
Às vezes, o cara está devendo dinheiro no banco e é credor no fundo, mas não pode sacar (o dinheiro) e liquidar sua dívida”, explicou.
O ministro da Economia também defendeu que parte dos recursos financeiros obtidos com a
venda de empresas estatais e concessões de serviços públicos passe
a ser destinada a mecanismos de
combate à desigualdade, como o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Para ele, a medida contribuiria para fortalecer
o apoio popular às privatizações,
servindo como um “incentivo para a classe política acelerar as privatizações”. Página 3

Fiocruz libera
1ª vacina
Covid-19
100% brasileira
A Fundação Oswaldo Cruz,
por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), entregou
para o Ministério da Saúde (MS)
as primeiras doses da vacina Covid-19 (recombinante) produzidas
com o Ingrediente Farmacêutico
Ativo (IFA) nacional. Total de 550
mil doses. O primeiro lote de vacinas nacionais foi liberado pelo
controle de qualidade interno de
Bio-Manguinhos/Fiocruz no dia
14 de fevereiro.
Essas doses já compõem a entrega contratada pelo Ministério
da Saúde para 2022, de um total
de 105 milhões de doses da vacina, sendo 45 milhões de doses da
vacina nacional. Os imunizantes
serão entregues conforme cronograma pactuado e demanda estabelecida pela pasta. A Fundação
já produziu um quantitativo de
IFA nacional equivalente a cerca
de 25 milhões de doses de vacina, das quais envasou 2,6 milhões
de doses, incluindo as 550 mil já
disponíveis. As demais (cerca de 2
milhões) estão em diferentes etapas para liberação.
A produção 100% nacional
traz ainda benefícios econômicos, contribuindo para a balança
comercial em saúde, ao reduzir
a necessidade de importações,
e trazendo garantia de oferta do
imunizante pelo PNI à população,
quaisquer que sejam os esquemas
vacinais que venham a ser adotados pelo programa do Ministério
da Saúde no futuro. Ao mesmo
tempo, trata-se de uma das vacinas de mais baixo custo, com o
valor de U$ 5,27 por dose, o que
contribui para a sustentabilidade
econômica do Sistema Único de
Saúde (SUS).

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0997
R$ 5,2600
R$ 5,7732
R$ 0,8056
R$ 310,00

ÍNDICES
IGP-M

1,82% (janeiro)
0,87% (dezembro)
IPCA-E
RJ (jun.)
0,69%
SP (jun.)
0,81%
Selic
10,75%
Hot Money
0,63% a.m.
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Votar em quem? Para quê?
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

O

Brasil nunca teve, efetivamente,
no comunismo
alternativa de poder ou de
governo. Embora com sociedade extremamente desigual, cheia de preconceitos
e discriminações, o sistema
doutrinador,
implantado
desde o início da colonização – “dilatando a fé” –
entregou à ordem católica
constituída para combater a
reforma no seio do cristianismo, a Companhia de Jesus, o monopólio do ensino
naqueles primeiros tempos,
dos governadores-gerais e
dos vice-reis.
E, por quase toda nossa
história, a pedagogia colonial de tal modo se infiltrou em nossas mentes, em
nosso ser, que, neste século 21, ainda vemos pessoas
que nada têm em bens materiais, que só ganhariam
com qualquer mudança que
se produzisse nas relações
sociais, temerem o “perigo
comunista”.
Os Estados Unidos da
América (EUA) estruturaram desde sua organização
em 13 colônias, e pelos pro-

cessos de independência –
guerras contra o Império
Inglês e a guerra civil – a sociedade capitalista, o individualismo do herói, o “cada
um por si, Deus por todos”.
Seu sistema político é o retrato desta sociedade politicamente uniforme, sem opções ou alternativas. Como
no irônico dito da era industrial, a grande mudança
do governo democrata pelo
republicano é que o poder
passa da General Motors
para a General Electric.
O Brasil Império era bem
uma cópia, apenas a ironia
aqui dizia que nada mais
conservador do que um liberal no governo e nada
mais liberal do que um conservador na oposição.
A Revolução de 1930 nos
trouxe, pela primeira vez na
história pátria, o Brasil para
o Governo. E as medidas
tomadas por Getúlio Vargas – nunca esquecer que as
primeiras foram: em 14 de
novembro de 1930, o Ministério da Educação, e em
26 de novembro de 1930,
o Ministério do Trabalho
– eram verdadeiras cartas
de alforria para a pedagogia
colonial e para as diversas
escravidões.
Desde então, todas as

forças do atraso e da colonização em nosso País lutaram e lutam contra a “Era
Vargas”, um sinônimo de
soberania e cidadania. Foram estas forças que aplicaram os golpes de toda sorte: militares, parlamentares,
jurídicos, midiáticos e eleitorais desde 1945 até 2018.
Estamos diante de nova farsa: as eleições de 2022.
Algum partido discute
a transformação de nosso
Estado Colonial em verdadeiro Estado Nacional?
Algum candidato apresenta
projetos para substituição
do poder financeiro pelo
poder popular nas decisões
de governo?
Examinando o histórico
de todos os candidatos ou
pretensos candidatos aos
cargos no Executivo pode-se, com convicção, escolher algum que venha nos
libertar das amarras financeiras apátridas, da escravizante ideologia neoliberal e
neopentecostal?
Para que servem escolas e
mídias que não contribuem
para formar cidadãos? Que
buscam confundir religião
com meios de produção,
comportamentos privados
com projetos e lutas políticas? Que muito mais desin-

formam do que esclarecem?
Dentro da ótica da soberania, o Brasil regride desde
a Nova República. E nesta
falta de patriotismo, da prevalência do interesse das
finanças apátridas sobre todos as demandas nacionais
– emprego, saúde, educação, moradia, saneamento,
mobilidade urbana – se desenvolve a política nacional.
E, consequentemente,
a política, além de ser farsante, é corrupta. Quem é
mais capaz de corromper
do que aquele que tem dinheiro, que vive exatamente
das fraudes, da especulação,
dos golpes e que constrói o
sistema de governo onde o
poder do dinheiro supera
tudo e todos?
E nosso prezado leitor constata a realidade da
corrupção desde o período
em que as finanças apátridas assumem o poder no
Brasil, como se houvesse
honestidade no período de
governos militares que não
mais existe nos governos
civis. Enquanto a verdade
é do golpe (1967) dentro
do golpe (1964), que colocou militares nacionalistas,
formados na Era Vargas,
como Médici e Geisel, não
agindo em favor do capital

financeiro mas da industrialização nacional, seja por
empresas privadas seja por
empresas públicas ou de
economia mista.
O confronto dos orçamentos dos anos 1970 com
os dos anos 2010 mostrará
claramente esta passagem
do nacional para o apátrida,
do industrial para o financeiro, do plano de desenvolvimento para o do tripé
macroeconômico, da prioridade do pagamento da dívida nas despesas governamentais, mesmo que a custa
da vida dos brasileiros.
Este artigo não é um
convite à ausência, à abstenção ou ao voto nulo. É
o esclarecimento que evita frustrações, desenganos
com a política e os políticos.
Papa Francisco se pronunciou em favor da política
como a mais nobre ação do
homem. Tudo é político, e
em tudo há um pensamento, uma filosofia política.
Precisamos estar conscientes do momento histórico e das oportunidades.
Não votaremos com toda
certeza pela mudança radical de poder, que tanto necessitamos. Votaremos pelo
possível, pelo mínimo de
benefícios que o povo pos-

sa usufruir, como mais trabalho com direitos e maiores ganhos para o trabalho.
Essa já será significativa
mudança onde o trabalho
nem mesmo existe e quando aparece nem mesmo
tem a garantia de alguma
retribuição.
É preciso votar e continuar exigindo os direitos da
cidadania, e que os governos coloquem a soberania
brasileira como farol para
as ações políticas. Como
já a realeza romana definia, quatro séculos antes de
Cristo, o direito individual
se curva diante do direito de
todos, da sociedade. E este
princípio, consolidado no
Direito Romano, deu-lhe
vida até nossos dias, nos códigos civis de todo mundo
ocidental, onde o direito é
construído pelos cidadãos.
Portanto caros leitores,
às urnas, mesmo desconfiando delas e sabendo que
apenas colheremos, se tanto, um mínimo de direitos e
não a continuidade de suas
retiradas e do esfacelamento do Estado Nacional.

capitalismo de stakeholders.
Ou seja, as barras estão aumentando e as empresas
precisam se movimentar!
O público em geral também está sendo atingido
mundialmente, segundo os
dados do relatório 2021 da
Communicating Impact, no
ano passado foram 98,7 bilhões de alcance potencial
de mídia das temáticas do
Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da
ONU contra 51,4 bilhões
em 2020, estando nos destaques dos principais veículos de mídia do mundo.
No Brasil, uma pesquisa
de 2021 com 1597 pessoas
pela BrandLoyalty em parceria com a Kantar, mostrou a percepção de 88%
dos brasileiros com seus
valores vinculados à sustentabilidade. Em outra
pesquisa de 2020, da Eldeman, com 8 mil pessoas
de vários países, 97% dos

brasileiros esperam que as
marcas solucionem problemas sociais, 72% esperam
que uma marca deva tomar
medidas para ajudar comunidades em tempos de crise
e 83% estão atentas nos que
as marcas têm a dizer. Mostrando a importância que o
capitalismo de stakeholders
precisa chegar no dia a dia
das corporações.
Mas será que tudo isso é
uma revolução (como já ouvi alguns colegas falarem)
ou é um movimento lento e
processual?
O significado de revolução
é uma transformação radical
de uma determinada estrutura, geralmente, feita de uma
forma mais abrupta, como as
Revoluções Francesa e Inglesa. Mas temos também a Revolução Industrial que teve
as suas fases e agora, talvez,
estejamos presenciando mais
uma.
O movimento do ESG e

da sustentabilidade empresarial não tem mais volta,
sendo ela uma revolução
ou não. Nestes últimos três
anos, as temáticas avançaram muito rapidamente se
compararmos
historicamente desde o começo da
sua implementação. E aí tudo vira uma questão de referencial temporal para esta
definição de revolução.
Mas, para este ano que
inicia, precisamos evoluir
para mais educação para a
sustentabilidade em todas
as empresas, consolidação
dos indicadores e métricas de ESG, preparação de
mais profissionais pelo desenvolvimento sustentável
e divulgação sempre, até
que todos saibam a importância deste tema.

Felipe Maruf Quintas é cientista
político.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.

A revolução do ESG em 2022?
Por Marcus
Nakagawa

O

ano começa e
sempre
temos
as várias previsões de todos os tipos na
área econômica, política,
social, empresarial, enfim,
em todas as especialidades
temos muitos palpites, mas
também alguns argumentos
mais sólidos.
Neste ano, em que tanto
esperamos pela reabertura e
normalização, como os “gurus” da área da saúde vêm
comentando, a economia
mundial tem uma tendência
de melhoria, e as empresas
começam a planejar novos
focos de investimento, reestruturações e desenvolvimento da gestão de uma
forma assertiva.
No Brasil, ainda teremos
algumas variáveis a serem
pesquisadas, como as eleições e a Copa do Mundo,

que sempre acabam alterando os planos empresariais.
No caso da sustentabilidade empresarial e ESG,
já neste começo de ano
tivemos mais um posicionamento da BlackRock, a
maior empresa de investimento, que gerencia o valor
de quase US$ 10 trilhões no
mundo e US$ 102 milhões
na América Latina de investimentos. Se a empresa
fosse um país e o valor que
gerencia fosse o PIB, ela estaria somente atrás do EUA
e da China, por isso acaba
influenciando a governança
global corporativa.
O mercado global de investimento focados em ESG
movimentou, em 2021, cerca
de US$ 30 trilhões, segundo
a Bloomberg Professional
Services, sendo que este valor pode chegar a US$ 53 trilhões em 2025.
Anualmente, as cartas do
CEO da Black Rock, Larry
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Fink para os CEOs de outras
empresas têm direcionado
para as questões do ESG e
essa avalanche cultural de
gestão está afetando também
as filiais das multinacionais,
os investidores internacionais
e as multinacionais brasileiras. Além de todo o mercado
nacional e internacional.
Agora no começo deste
ano houve cinco atualizações na política de investimentos (2022 Policies
Updates) baseado em fatores importantes que são:
mudanças climáticas; cada
vez mais a diversidade nos
conselhos; métricas específicas e transparência maior
nos relatórios de sustentabilidade; regras mais rigorosas para incluir a temática
do ESG nos bônus dos executivos; e a introdução de
uma posição sobre mudanças no estatuto social, ou
seja, colocar nos documentos jurídicos o propósito do
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Rússia elevou reservas
em ouro em US$ 100 bi

D

esde 2014, quando ocorreu a crise na região da Crimeia, tanto as reservas cambiais quanto de ouro do
Banco Central Russo aumentaram vertiginosamente: nos
últimos oito anos a autoridade monetária russa expandiu suas reservas de ouro em mais de US$ 100 bilhões,
somando cerca de US$ 132 bi atualmente. “Isso parece
indicar que a Rússia se preparou para uma ocasião como
essa, tentando criar robustez monetária para enfrentar
eventuais sanções do Ocidente”, segundo Rodrigo Lima,
analista de investimentos e editor de conteúdo da Stake,
plataforma de investimentos internacionais.
Nesta terça-feira, os contratos futuros de ouro na
divisão Comex da Bolsa Mercantil de Nova York subiram
com a escalada das tensões geopolíticas na Ucrânia. O
contrato mais ativo para entrega em abril subiu US$ 7,60,
ou 0,4%, para fechar em US$ 1.907,4 por onça. É o fechamento mais alto desde 2 de junho de 2021.
“Ainda é cedo para saber como a crise irá terminar, mas
enquanto não houver maior clareza no cenário político
internacional é muito provável que investidores adotem
uma perspectiva de risk-off e flight to quality [voo para a segurança, tradução da coluna], com empresas ainda pouco
lucrativas sendo penalizadas em detrimento de nomes
mais tradicionais”, comenta Lima.

Mais para truco?
Os russos têm longa experiência em xadrez. O presidente Vladimir Putin vem movendo suas peças no tabuleiro europeu não é de agora. O colega norte-americano
Joe Biden prefere o pôquer. Diante da divergência, Putin
deu dois passos à frente e empurrou Biden para mostrar
suas cartas. Com ameaça de tropas nas repúblicas rebeladas, o presidente russo congela o ingresso da Ucrânia na
Otan e sinaliza ao inimigo que vai sair da retórica sempre
que cruzarem suas linhas vermelhas.
Do lado norte-americano, joga-se pelos outros. Biden
afirmou que a Alemanha não autorizará o gasoduto Nord
Stream 2. Quem depende do gás dos russos, com poucas alternativas viáveis de substituição a custo aceitável,
mesmo a médio prazo, são os alemães, que compram da
Rússia metade do gás que usam. A inauguração do novo
gasoduto, mais do que manter a dependência, simboliza
uma união Europa–Rússia que não atende aos interesses
norte-americanos.
A parceria com a China – sem limites, como constou
no comunicado assinado por Putin e por Xi Jinping –
igualmente representa uma ameaça à política dos EUA.
Não pode ser encarada como coincidência a tentativa de
revolta, no início deste ano, no Cazaquistão – que faz
fronteira tanto com Rússia, como com a China.
Movimentos de xadrez, blefes de pôquer. O jogo se
desenrola.

Vale aperfeiçoar
O Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), que defende os
interesses das empresas estrangeiras no Brasil, é contra o
substitutivo ao Projeto de Lei 1472/2021, que busca desvincular os preços dos combustíveis dos valores internacionais. Significa que o texto tem suas qualidades.

Rápidas
O Centro de Estudos em Finanças da EAESP-FGV
promoverá o webinário “Investimentos ASG: por que
considerar a sustentabilidade na composição de seu
portfólio?”, nesta quarta, às 19h, no canal da FGV no
YouTube *** O time de economistas e especialistas em
crédito da Euler Hermes realizará nesta quinta-feira, às
11h, o “Credit Talk Perspectiva Setorial 2022”.

presidente
do
Banco
Central
(BC),
Roberto
Campos Neto, disse nesta
terça-feira, que a redução
de impostos “estruturalmente” não ajuda a reduzir a inflação. O tema veio
à tona diante do anúncio
do ministro da Economia,
Paulo Guedes, de que o governo avalia reduzir em até
25% a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), tributo federal
que incide sobre os artigos
industrializados, nacionais
ou importados, à venda no
país. Guedes participou do
mesmo evento, seminário
do banco BTG Pactual, na
capital paulista, pela manhã.
“Você abaixa um imposto ou faz alguma coisa que
abre mão de receita para
obter um preço do produto mais baixo naquele
momento, estruturalmente
você não está ajudando a
inflação. Você pode ter uma
queda no curto prazo, mas,
na parte de expectativa de
inflação, isso vai se incor-

porar e esse elemento tende
a prevalecer estruturalmente, falando no médio e longo prazo”, declarou ao ser
questionado sobre o tema.
Ele destacou que essa análise leva em conta não apenas
o Brasil, mas outros países
que adotaram medidas semelhantes, como a Colômbia.
Ainda sobre inflação, o
presidente do BC disse que
projeta uma aceleração da
queda da inflação ainda no
primeiro semestre. “Quando a gente olha 12 meses,
entre abril e maio, essa é a
nossa visão”, disse. Campos
Neto rejeitou a ideia de que
tenha dito que esses seriam
os meses de pico. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no acumulado
dos últimos 12 meses, o
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA) apresenta alta de
10,38%, patamar superior
aos 10,06% registrados no
período imediatamente anterior.

Campos Neto disse que
o BC analisa a inflação no
setor de serviços. “Subiu
mais rápido e foi mais disseminada, e a inflação industrial não caiu e, em parte, aumentou até a difusão”,
disse. Ele credita parte desse movimento inflacionário
à cadeia de energia.
Em relação ao setor de
serviços, o presidente do
Banco Central disse que
busca entender o que pode ter levado ao aumento
dos preços. “Tentamos ver
o que era recomposição de
margem, o que tinha de
salário. Estamos olhando
a inflação de serviços mais
de perto. A gente já esperava que ela fosse subir. O
último número nos surpreendeu negativamente”,
disse.
Criptomoedas
O presidente do Banco
Central comentou ainda a
aprovação em comissão do
Senado do projeto de lei
que busca regular o merca-

do de criptomoedas no Brasil. Hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado aprovou, em caráter terminativo, a proposta que reconhece e regula o
mercado no país. Caso não
haja recurso para votação
em plenário, o texto poderá
seguir direto para a Câmara
dos Deputados.
“Tem algum outro PL
(projeto de lei) na Câmara,
mas a gente entende que
pode ter alguma forma de
apensamento de projetos.
É importante esse projeto,
é um primeiro projeto, que
fala das corretoras”, disse, considerando positiva a
aprovação. Ele lembrou que
o tema dominou boa parte de uma reunião recente
com bancos centrais de diversos países. “Vejo uma
certa preocupação, mas
também vejo novas portas
se abrindo para inovação
financeira, para um sistema
descentralizado que seja capaz de gerar inclusão, então
a gente precisa colocar tudo
em perspectiva.”

Projeção de inflação é revista de 4,9% para 5,6% em 2022

O

Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea)
divulgou nesta terça-feira a
previsão para a inflação brasileira em 2022. A variação
prevista para o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi revisada de
4,9% para 5,6%, percentual
que supera o teto da meta
de inflação, estabelecido em
5% pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
A previsão anterior foi
divulgada pelo Ipea em
dezembro do ano passado,
na Visão Geral da Carta
de Conjuntura. A revisão

foi motivada por fatores
que combinam: inflação
corrente elevada, pressões
persistentes de commodities, cadeias produtivas
desreguladas e condições
climáticas menos favoráveis para algumas culturas
agrícolas neste início de
ano.
No caso do IPCA, além
de uma revisão mais abrangente dos preços dos alimentos no domicílio e dos
bens livres, com previsões
que avançaram de 4,5% e
3,7% para 6,1% e 5,0%,
respectivamente, a alta estimada para os preços mo-

nitorados passou de 5,4%
para 6,0%.
No caso dos serviços livres e da educação, foram
mantidas as estimativas de
5,2% e 7,9%, tendo em
vista que seguem vigentes
as condições utilizadas para a projeção anterior, ou
seja, crescimento econômico moderado e recuperação gradual do mercado
de trabalho, o que deve
impedir uma retomada
mais forte da demanda interna.
A variação projetada
para o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor

(INPC) também foi revista pelo Grupo de Conjuntura do Ipea para cima: de
4,6% para 5,5%. A pressão
maior dos preços dos alimentos no domicílio e dos
bens industriais, com taxas
de variação estimadas que
avançaram de 4,5% e 3,8%
para 6,4% e 4,9%, respectivamente, contribuíram
para este aumento. No
caso dos preços monitorados, houve alta de 5,4%
para 6,1%. As taxas de
inflação para os serviços
livres e a educação foram
mantidas em 4,5% e 6,7%,
respectivamente

Eletrobras: PT pede
Fachin assume
suspensão da venda até
TSE defendendo a
que TCU apure denúncias verdade nas eleições

O

PT ajuizou, nesta
terça-feira, um Mandado de Segurança
no Supremo Tribunal Federal
(STF) com pedido liminar,
para a suspensão de todos os
trâmites de venda da Eletrobras até que as irregularidades
denunciadas pela Câmara dos
Deputados sejam apuradas
pelo Tribunal de Contas da
União (TCU). A Comissão da
Câmara apurou irregularidades
no processo de desestatização
da Eletrobrás, por meio de
PFCs n. 55 e 56.
De acordo com o documento do partido, “a
omissão objeto do presente
Mandado de Segurança tem
como consequência o atentado à competência fiscalizatória contábil, financeira,
orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das

entidades da administração
direta e indireta, disposta
no artigo 70, da Constituição Federal de 1988”
“Foram identificadas diversas incongruências nos
estudos técnicos realizados
pelo Ministério de Minas e
Energia para valoração e métrica da produção energética
da empresa e consequente
avaliação de preço de mercado para desestatização”,
acrescentou a legenda
Segundo o site Brasil
247, no dia 15 de fevereiro,
o TCU deu o primeiro aval
para a privatização da Eletrobras. Foram seis votos favoráveis e um contra, do ministro Vital do Rêgo. Em seu
voto, o magistrado destacou
que “nenhum país, com produção elétrica proveniente de
energia hidráulica fez até hoje

E

ntre os desafios
da gestão está a
proteção da “verdade sobre a integridade
das eleições brasileiras” e a
garantia do respeito ao resultado das urnas. O recado foi dado pelo ministro
Edson Fachin ao tomar
posse do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta
terça-feira, substituindo
Luís Roberto Barroso. Ele
fica até agosto.
As autoridades convidadas participaram por
vídeo devido à pandemia, mas Jair Bolsonaro
(PL) não quis participar.
O presidente da República, que recentemente
retomou ataques ao TSE,
às urnas eletrônicas e a
ministros do Supremo

Tribunal Federal (STF),
alegou que estava com
agenda cheia e, por isso,
não poderia participar da
posse do novo presidente do TSE. No entanto,
minutos antes do horário
em que começou a cerimônia, ficou conversando com apoiadores.
“O segundo desafio é
o de fortificar as próprias
eleições, as quais, como
se sabe, constituem a ferramenta fundamental não
apenas para garantir a escolha dos líderes pelo povo soberano, mas ainda
para assegurar que as diferenças políticas sejam solvidas em paz pela escolha
popular. A democracia é, e
sempre foi, inegociável”,
disse o ministro.

4 Negócios & Empresas

EMPRESA
CIDADÃ
Paulo Márcio de Mello
Professor da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
paulomm@paulomm.pro.br

Parece que foi ontem...
– Há 22 anos, no longínquo janeiro de 2001 (primeiro
ano do século 21, que só começou em setembro), tinha
início a publicação da coluna Empresa-Cidadã, O propósito era apresentar e discutir os então recentes conceitos
de gestão da responsabilidade social, RS para a gestão das
organizações.
– Eu me recordo que, ao redigir as primeiras edições
da coluna, sentava à frente do teclado do computador
e me perguntava sobre o que iria escrever. Tempos depois, já me perguntava sobre o que não iria escrever, tão
rapidamente as ideias prosperaram. Grupos otimistas,
assessorias e consultorias em comunicação corporativa
e endomarketing, alguns ingênuos, outros nem tanto,
lançaram-se à missão de promover os projetos sociais.
– Passei a receber dezenas de pautas de assessorias de
comunicação de empresas, relatando projetos ou intenções do credo corporativo. Mais tarde, os conceitos foram
se tornando mais complexos, novos atores tomaram a
cena e os credos corporativos já não faziam tanto as cabeças, gerando um processo partido (do grego scizo, mesmo
radical da palavra esquizofrenia).
– Significado? Partidos, cheios de contradições, dúvidas
e angústias. Empresas ou pessoas que se diziam responsáveis ou, ao menos, procuravam sê-lo, deixando muitas vezes de observar que responsabilidade social não é DNA,
nem propriedade intrínseca de empresa, e que responsáveis não são os sujeitos, mas sim a qualidade das relações
estabelecidas entre empresas e suas partes interessadas
(“stakeholders,” quem afeta ou é afetado pelas iniciativas
de uma empresa).
– Sabiamente, a definição de responsabilidade social inscrita na primeira edição da norma NBR ABNT
16.000/2004, ao afirmar que a responsabilidade social está
estabelecida em qualidades das relações mantidas entre
a empresa e suas partes interessadas. Ou seja, aplica-se
à empresa, não está no DNA delas, mas sim do lado de
fora – nas relações com todos os seus stakeholders (partes
interessadas).
– E o que restou da responsabilidade socioambiental, quase duas décadas após o hiperconsumismo e suas
consequências sociais, ambientais e econômicas proposto
pelo mundo empresarial, com os greenwashings, e cascata
de contradições daí derivadas entre credos corporativos e
práticas empresariais, como agressões severas à ética por
cartéis, monopolistas e oligopolistas, relações sindicais
indignas, relações ambientais predatórias e irracionais etc.,
etc.?
– Dos sonhos iniciais de uma versão mais humana e
complacente do capitalismo e dos mercados, a responsabilidade socioambiental “mercadorizou-se” e foi à luta,
transformando-se em mais uma ferramenta bem comportada de gestão de organizações, como a Qualidade
(ferramenta de gestão que a antecede, surgida com mais
força lá pelos anos 1990) já que faz referências ao discurso
da ética, da normalização, da preservação ambiental, da
exploração regrada do Trabalho (como se possível fosse),
entre outros.
– Valeu a pena? Há espaço para dar a volta por cima?

Fórum Brasileiro
de Segurança Pública
Tendo em vista a reincidência de casos de violência policial, em diferentes unidades da Federação e regiões, somada à
difusão de informações desonestamente apresentadas sobre
discutíveis reduções do número de homicídios no País, seguem alguns dados, extraídos da página do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, em uma homenagem ao comerciante
Lucas Henrique Vicente, há três anos em liberdade, após
cumprir pena, negro, assassinado covardemente na frente
da família, ao ser retirado à força do veículo de propriedade
de sua esposa, por ele conduzido, no bairro de Taipa, Zona
Norte de São Paulo (SP).
Pela enésima vez repetiu-se o procedimento que parece
protocolar, enquanto não se desmilitarizar as polícias. Segundo Leticia Ariel do Carmo, esposa de Lucas Henrique,
o policial já chegou até o carro xingando (“macacão”).
Em 2020, 76,2% das pessoas assassinadas eram negras,
sendo que, entre crianças até 9 anos, 63%; e entre adolescentes (15 a 19 anos), 81%.
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Fraudes corporativas consomem
1% do lucro nas Américas

P

esquisa
realizada
pela KPMG com
executivos dos países da América do Norte
e da América Latina, entre
eles, o Brasil, apontou que
a perda média combinada
entre fraude, questões de
conformidade e multas regulatórias representam 1%
dos lucros das organizações. Além disso, 58% dos
entrevistados reportaram
perdas econômicas diretas
com um ataque cibernético
e 32% ressaltaram que as
empresas precisaram lidar
com uma investigação de
conformidade nos últimos
doze meses. Estas são as
principais conclusões do levantamento “Uma ameaça
tripla nas Américas: KPMG
2022 Fraud Outlook” que
ouviu 642 líderes de sete
setores.
De acordo com a publicação, a maioria (77%) dos
líderes acredita que o risco
com segurança cibernética
aumentará nos próximos
12 meses. Já para 69%, é
esperado um crescimento
nos riscos de fraude externa ou interna também este
ano, enquanto 29% projetam um acréscimo nas duas ameaças. Por outro lado,
7% consideram que os riscos devem cair nesse período.

A publicação aponta ainda que aproximadamente
nove em cada dez (86%)
dos executivos nas Américas consideram que o trabalho remoto afetou negativamente ao menos um
elemento dos programas
de prevenção a fraudes,
conformidade e segurança cibernética. Além disso,
metade dos entrevistados
apontou que trabalhar em
casa reduziu a capacidade
das companhias de responder adequadamente a fraudes.
“A mudança para o trabalho remoto aumentou os
riscos devido à capacidade
reduzida de monitorar e
controlar comportamentos
fraudulentos à distância,
tornando os mecanismos
existentes ainda menos
eficazes. As organizações,
daqui para frente, precisam lidar com uma tripla
ameaça: fraudes, risco de
conformidade e uma gama
crescente de ameaças à segurança cibernética. Como
esse modelo de trabalho deve se manter no futuro, tais
questões devem ser prioridade para as empresas”,
ressalta o sócio-líder da prática forense e de litígios da
KPMG no Brasil e na América do Sul, Emerson Melo.
Quando se trata de pro-

cessos de controle de fraude, conformidade e segurança cibernética, poucos
líderes entrevistados demonstraram confiança de
que as empresas refletem
as melhores práticas internacionais de conformidade anticorrupção (18%),
conformidade ambiental
(21%), contra lavagem de
dinheiro (22%), controles
antifraude (23%) e controles de privacidade de dados
(27%).
Já em relação à maneira
como as empresas atuam
diante desta tripla ameaça, a
pesquisa aponta que apenas
uma pequena proporção
dos executivos relata fortes
controles em pelo menos
metade das medidas relevantes, intituladas de “meio
ou mais padrão”.
Somente 24% dos líderes
disseram que as organizações são fortes na metade
ou mais das proteções de
segurança cibernética relevantes, 17% em controles
para prevenir e detectar
fraudes e 13% no tratamento de riscos de conformidade. Apenas 4% dizem que
as corporações que representam se destacam em todas as três áreas.
“A volatilidade das ameaças cibernéticas e as preocupações crescentes com

a proteção e segurança
dos ambientes digitais, em
constante mudança, trazem a percepção apontada
para os riscos e também
de preparação das companhias em relação às práticas
de segurança cibernética.
Observamos que diversas
empresas falham ao aplicar
tais estratégias, efetuando
investimentos desalinhados
com o contexto de negócio
e de ameaças - sem levar
em consideração as diversas
camadas de proteção -- ou
falhando em disciplinas básicas que prejudicam toda a
cadeia de controles de segurança cibernética. É hora
de repensar as estratégias e
os investimentos”, aponta
o sócio-líder de segurança
cibernética da KPMG no
Brasil e na América do Sul,
Leandro Augusto.
Com relação ao futuro,
62% dos executivos ouvidos esperam por novos regulamentos de privacidade
de dados nos próximos cinco anos. Para 47%, também
haverá novas regulamentações ambientais e para 46%,
novas regulamentações trabalhistas surgirão no período. Do total de líderes entrevistados, 41% espera por
uma aplicação mais rígida
das regras já existentes nos
próximos cinco anos.

Brasileiros apresentam de dois a
quatro anos de defasagem escolar

E

m diagnóstico realizado em setembro,
estudo da edtech
Alicerce Educação avaliou
2,76 mil alunos em todo
o país, identificando suas
lacunas de aprendizagem,
fortemente agravadas após
quase dois anos de ensino
remoto e isolamento social.
Do total de alunos, 2,26 mil
alunos eram crianças entre
cinco e 13 anos, 237 eram
jovens entre 14 e 25 anos, e
261, adultos com idade superior a 25 anos.
O diagnóstico, realizado

nos alunos matriculados no
Alicerce, apresenta o índice
de defasagem escolar médio, ou seja, a defasagem de
conhecimento entre o conteúdo do ano escolar em
que o aluno estava matriculado versus o conteúdo que
ele efetivamente demonstrou dominar na avaliação.
As crianças apresentaram
cerca de 2,2 anos de defasagem escolar em matemática, 1,9 anos em leitura e
1,7 anos em redação. Já os
jovens apresentaram uma
defasagem escolar média

de 4,5 anos em matemática, 3,3 anos em leitura e 4,2
anos em redação. Por fim, o
grupo dos adultos, apresentou o maior índice de defasagem escolar versus série,
com 5,3 anos de atraso em
matemática, seguido de 4,5
anos em leitura e 4,2 anos
em redação.
Sob a perspectiva do número total de alunos, mais
de 90% apresentam defasagem em leitura, em escrita e em matemática, uma
evidência da amplitude do
desafio de recuperar a defa-

sagem de alunos de todas as
idades e localidades.
O diagnóstico de leitura
do Alicerce, em especial,
também mostra que os
alunos enfrentam maiores
dificuldades nos primeiros
anos do ensino fundamental I, ou seja, durante o processo de alfabetização, e no
primeiro ano do fundamental II, ou seja, no desenvolvimento de habilidades
mais complexas de leitura.
Essas dificuldades se apresentam em alunos de diversas faixas etárias.

Quase 2 milhões podem ser incluídos no PIS/Pasep

C

erca de 1,9 milhão
de
trabalhadores
podem ser incluídos
no cadastro do Programa de
Integração Social (PIS) e no
Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para passarem
a receber o abono salarial.
A Dataprev, empresa estatal
de tecnologia, está revisando possíveis inconsistências
na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) até 15
de março.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, responsável pelo pagamento do abono salarial,
a análise tem como objetivo
evitar pedidos adicionais de
revisão e garantir o direito
dos trabalhadores. Segundo a pasta, o montante de
1,9 milhão de trabalhado-

res equivale a apenas 3,5%
dos 55 milhões de cadastros
verificados pela Dataprev
neste ano. Neste ano, o abono salarial referente ao trabalho em 2020 está sendo
pago em fevereiro e março.
Nos anos anteriores, o pagamento ocorria ao longo
de 12 meses.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, os trabalhadores
que tiverem a revisão do cadastro aprovada serão avisados a partir de 16 de março
por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital e
pela plataforma Serviços do
Trabalho no Portal Gov.br,
Além dos registros na Rais,
este é o primeiro ano em
que os registros no e-Social
(plataforma eletrônica de
registro dos dados de traba-

lhadores) estão sendo usados no processamento dos
dados do abono salarial.
Até agora, a Dataprev
concluiu o processamento de 96,5% dos cadastros,
que resultaram em 22,7
milhões de trabalhadores
elegíveis para receberem o
abono salarial, 30,4 milhões
inelegíveis e 1,9 milhão com
a necessidade de processamento adicional.
Tem direito ao benefício
o trabalhador inscrito no
PIS/Pasep há, pelo menos,
cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por,
no mínimo, 30 dias no ano-base considerado para a
apuração, com remuneração
mensal média de até dois
salários mínimos. Também
é necessário que os dados
tenham sido informados

corretamente pelo empregador na Relação Anual de
Informações Sociais (Rais).
O abono salarial não é
pago aos empregados domésticos. Isso porque o
benefício exige vínculo empregatício com uma empresa, não com outra pessoa
física. Jovens aprendizes
também não têm direito ao
benefício.
O valor do abono é proporcional ao período em
que o empregado trabalhou
com carteira assinada em
2020. Cada mês trabalhado equivale a um benefício
de R$ 101, com períodos
iguais ou superiores a 15
dias contados como mês
cheio. Quem trabalhou 12
meses com carteira assinada
receberá o salário mínimo
cheio, de R$ 1,21mil.
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Ibovespa reage, mas Três perguntas: o resultado fiscal
sente impacto das
de 2021 e as perspectivas para 2022
tensões externas

O

Ibovespa
voltou a subir nesta
terça-feira, após
três sessões consecutivas
de queda, sustentado pelas
ações dos bancos e a despeito das baixas dos pares
internacionais. Mas o principal índice da B3 encerrou
o pregão quase mil pontos
abaixo da máxima intraday
(112.988,83 pontos), uma
vez que não conseguiu ficar completamente imune
às tensões na Europa, relata
o economista Alexsandro
Nishimura, head de conteúdo e sócio da BRA.
Segundo ele, as ações da
Petrobras (PETR4) sofreram um revés no início da
tarde, à medida que o petróleo perdia força no mercado
internacional e, principalmente, após o ex-presidente
Lula criticar a “dolarização”
do preço dos combustíveis.
Os papéis valiam R$ 33,66 ,
após abrirem valendo R$
34,22.
Nishimura cita que o petróleo seguiu sua trajetória
de valorização, se aproximando de US$ 100/barril,
mas reduziu os ganhos no
início da tarde. Após Putin
reconhecer regiões separatistas na Ucrânia, a declaração do presidente Volodymyr Zelensky, sobre não
esperar uma guerra, ajudou
a amenizar as preocupações
dos investidores.
Queda
O economista disse que
as ações da Americanas seguiram em queda, enquanto
se estende o problema provocado pelo ataque ciberné-
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tico ocorrido sábado (19),
que deixou o site fora do ar
desde então. A temporada
de balanços do quarto trimestre também fez preços
nos ativos. As ações da Movida registraram forte alta,
após a companhia apresentar lucro líquido ajustado de
R$ 276,7 milhões no quarto
trimestre de 2021, recorde para o período e 99,5%
superior ao registrado no
mesmo período do ano anterior.
Por outro lado, as units
do Banco Inter lideraram a
ponta perdedora, pressionadas pela queda no lucro
líquido contábil, de R$ 6,4
milhões no quarto trimestre de 2021, ante R$ 19,4
milhões no mesmo período
do ano anterior.
O dólar seguiu se valorizando, cotado abaixo de R$
5,05 na mínima, com a continuidade do fluxo entrante de dinheiro externo, de
olho no diferencial de juros
que a alta da Selic pode proporcionar e um dia antes do
IPCA-15 de fevereiro e da
possibilidade de votação do
pacote de combustíveis no
Senado.
O economista destaca
que o mercado externo
refletiu a tensão no Leste
Europeu, após o presidente russo, Vladimir Putin,
reconhecer a independência de grupos separatistas
na Ucrânia e ordenar a entrada de tropas na região
ocupada pelas repúblicas
autoproclamadas independentes. Em reação, autoridades ocidentais já começaram a decretar sanções
sobre Moscou.

RIOCENTRO S.A. – Centro de Feiras, Exposições e
Congressos do Rio de Janeiro
CNPJ nº 42.587.568/0001-09 – NIRE: 33.3.0007331-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convidamos os Senhores acionistas do
RIOCENTRO S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no
dia 03/03/2022, às 15hs na Rua Maia de Lacerda, 167 – 4º andar – Estácio,
RJ/RJ, com a seguinte pauta: 1) Alteração do Art. 4º do Estatuto Social.
Maria Isabel Werneck da Silva – Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AGE do TIPO: Presencial
COOPERATIVA SHOPPING NORTE DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ 03.070.150.0001-60
O Diretor Presidente da cooperativa acima em epígrafe convoca todos os
cooperados em pleno gozo de suas obrigações estatutárias P/participarem
da AGE, a realizar-se no dia 09.03.2022. RUA JOSE DOS REIS, 1680, Sobrado–Inhaúma–RJ. Com as seguintes CONVOCAÇÕES: às 08:00 em 1a
C/presença mínima de 2/3; às 09:00 em 2ª C/1/2+1 e às 10:00 em 3a e
última C/presença mínima de 10(dez) cooperados para a deliberarem as
seguintes ORDENS DO DIA: 1)-Exclusão de Cooperados por Inadimplência VTRs 001, 084 e 162; 2)-Normatização das chamadas P/Atendimento
da ADM; 3)-Deliberação S/o processo administrativo do Conselho Fiscal
N.004/2021. 4) Verificação das Contas Período de 01.01.20 Até 30.11.20.
CARLOS EDUARDO VIEIRA. Diretor-Presidente,
e MAIQUE CASTRO – CRCRJ, 02.09.2021.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
15/02/22. Data, Horário e Local: Aos 15/02/22, às 12:00h, na sede social
da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701,
Botafogo, no RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente
e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Convocação e
Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital
social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação nos
termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio. Deliberações
Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos, conforme
recomendação do Conselho de Administração, a distribuição de juros sobre
capital próprio no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a
ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia em fevereiro/22 e a ser pago em ou antes de 31/03/22. Encerramento: Oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia Geral pelo tempo
necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos
Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária.
Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg
S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro próprio da Companhia. RJ, 15/02/22. Secretária da Mesa
- Carolina Assano Massocato Escobar. Jucerja nº 4773857 em 16/02/22.
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onversamos com
Juliana Damasceno,
economista
sênior da Tendências Consultoria e pesquisadora associada do IBRE/FGV,
sobre a composição do resultado fiscal de 2021 e as
perspectivas para 2022.
Como você avalia o resultado fiscal de 2021?
Ao longo de 2021, nós
vimos, progressivamente,
a revisão das expectativas
e das projeções, não só do
governo, mas também do
mercado, mostrando uma
melhora do quadro fiscal.
Terminamos com um déficit de R$ 35 bilhões frente
ao que tinha sido autorizado na meta da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias),
que era um déficit de R$
247 bilhões.
Quando comparamos a
meta com o resultado oficial, vemos que as despesas
subiram pouco e que as receitas aumentaram significativamente. Na minha
percepção, isso se deve a
razões muito mais conjunturais do que estruturais.
Não custa lembrarmos que
no ano passado, a economia
brasileira teve um restabelecimento pós-crise, deixando o vale de atividade para
trás, com o PIB devendo
crescer próximo a 4,7%. O
problema é que se trata de
uma recuperação que não
tem se mostrado sustentável. Se olharmos os últimos trimestres do ano, e até
mesmo as projeções para
2022 e 2023, com um crescimento previsto para este
ano de 0,3%, vemos que o
boom do ano passado é explicado por conta de 2020,
um ano bastante represado
em termos de atividade e
tributação.
Analisando o lado fiscal
de 2021, nós tivemos um
enorme recuo das despesas frente ao que aconteceu
em 2020, principalmente na
questão dos gastos que foram destinados para combater a Covid. O socorro
aos estados e municípios,
feito através de repasses federais, zerou em 2021. Ele
havia somado mais de R$
89 bilhões em 2020. Os créditos extraordinários, abertos para bancar o auxílio
emergencial, foram muito
maiores em 2020 do que em
2021. As despesas com pessoal passaram por um ajuste conjuntural derivado de
uma condição que foi colocada na Lei Complementar 173/2020, de socorro a
estados e municípios, que
estipulou que as esferas federal, estadual e municipal
teriam um congelamento
das remunerações dos seus
servidores e a proibição de
qualquer medida que aumentasse a despesa primária até 31/12/2021. Uma
vez que essa cláusula teve a
sua data de validade vencida, já estamos vendo enor-

mes pressões mostrando a
reversão desse cenário. O
que aconteceu não foi fruto de um ajuste no funcionalismo público como um
todo, o que somente seria
alcançado através de uma
reforma administrativa.
Pelo lado da receita, nós
também tivemos fatores
conjunturais, como, principalmente, o efeito da inflação aumentando as bases de tributação, gerando
mais receita pela incidência
de uma alíquota numa base
inflada. Tivemos a questão
do câmbio desvalorizado e
o preço das commodities.
Como ainda somos muito
exportadores de commodities, nós vimos essa receita
ser bastante puxada. O petróleo ajudou bastante já
que somos exportadores e
exploradores. O volume de
participações especiais, que
são as contribuições extraordinárias feitas pelas empresas para terem o direito
de explorar e produzir em
campos de grande volume,
saltaram em 2021, o que
ajudou a União. Os estados tiveram uma tributação
muito forte sobre combustíveis (ICMS). Tivemos
recolhimentos extraordinários em impostos que são
compartilhados constitucionalmente com estados e
municípios como o imposto de renda pessoa jurídica.
Assim, diversos fatores, que
não mostram uma mudança
na estrutura da tributação,
foram os responsáveis pelo
avanço da receita, permitindo um resultado primário menos deficitário que
o previsto para o governo
central.
A inflação, além de ajudar na arrecadação, ajudou
na queda da relação Dívida/
PIB. Essa relação caiu mais
de oito pontos pois a divisão
é feita com o PIB nominal,
que carrega o efeito da inflação. Isso é ruim no médio e
longo prazo porque o remédio econômico que aplicamos para uma inflação alta,
que está ajudando as nossas
estatísticas fiscais, é o aumento dos juros. Quanto mais altos os juros, mais caros ficam
os serviços e a rolagem dessa
dívida, o que penaliza a sociedade e as contas públicas.
Como o governo central não
está apresentando superávit,
essa dívida não está sendo
quitada. Quando falamos de
dívida, temos que considerar
a evolução do seu estoque,
que não está recuando.
No caso do setor público consolidado, quando
somamos estados, municípios e estatais ao governo
central, vimos um superávit
de 0,75% do PIB. Esse resultado foi muito impulsionado pela questão dos estados terem tido uma trava na
despesa com pessoal e pelo
aumento da receita puxado
por questões conjunturais.
Por exemplo, o superávit
de agosto foi facilitado pela
receita não tributária do estado do Rio com o leilão de
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concessão da Ceade.
Na sua opinião, quais
são as perspectivas para o
resultado fiscal de 2022?
O ano de 2022 começa
com algumas pressões típicas de ano eleitoral. Pode
ser que apesar da renovação
das pressões inflacionárias,
o Brasil consiga manter o
nível elevado da arrecadação sem a taxa recorde de
crescimento do ano passado. Pelo lado das despesas,
nós temos uma série de
questões que vão pressionar
muito o orçamento deste
ano, como os reajustes dos
servidores e o fundo eleitoral, que foi autorizado com
um montante de R$ 4,9
bilhões (na LDO, o fundo
possui um montante de R$
5,7 bilhões). Trata-se de um
valor que está sendo utilizado para um projeto de
curto prazo e que, no final
das contas, não renderá um
legado para as futuras gerações. Esse dinheiro morre
em 2022. Além disso, nós
temos um volume enorme de emendas de relator,
que somam mais de R$ 16
bilhões previstos para este
ano.
A discussão de qual será
o tratamento dos combustíveis, se via PEC ou PL, e
que possui um apelo eleitoral muito grande, também
entra em cheque. Hoje o
governo estima um déficit
de cerca de R$ 79 bilhões
para 2022, mas caso seja
aprovado qualquer uma das
PECs que tramitam, nós
dobraríamos esse déficit
em uma canetada, sem que
haja garantias de qual será
o efeito final na bomba para o consumidor. Por isso
que os projetos de lei, seja
do ICMS monofásico, com
uma alíquota única sobre
o litro, e não mais sobre o
preço, ou do fundo de estabilização, acabam sendo
melhor vistos pelos parlamentares, mesmo trazendo
alguma percepção de risco.
É importante que o mercado tenha as sinalizações
mais corretas possíveis em
termos de compromisso
com as contas públicas. A
PEC 1/2002, que está sendo chamada de kamikaze,
traz pressões bens eleitorais
com a questão do auxílio
caminhoneiro, que seria um
subsídio ao diesel de cerca
de R$ 1,2 mil para cada ca-

minhoneiro, e da ampliação
do vale gás, com a ideia de
se cobrir 100% do botijão, e
não apenas 50%.
Para este ano, teremos
muitos ruídos no cenário
fiscal. A narrativa que vai
vencer as eleições, se ela vai
ser positiva ou não para este
cenário, será muito importante para a nossa credibilidade, confiança e percepção de risco. Quanto pior
o risco, pior a precificação
exigida pelos agentes para financiamento da nossa
dívida, com o consequente
aumento dos juros.
O Teto de Gastos pode
nos dar alguma tranquilidade para 2022?
Nós temos todas as fontes de pressão sobre o teto
de gastos, nossa principal
âncora fiscal, que perdeu
bastante credibilidade no
final de 2021 com a PEC
dos Precatórios e a capacidade de ancorar a trajetória futura dos gastos.
Quando ele foi aprovado,
sua grande ideia era conseguir melhorar a qualidade do gasto público, mas o
que vimos foi o sacrifício
de investimentos ao invés
de se cortar as despesas
mais ineficientes.
Muito disso por conta
da falta de uma cultura de
revisão periódica dos gastos, que lá fora é conhecida como Spending Review.
Nós não conseguimos avaliar os nossos programas.
A desoneração da folha é
um caso emblemático desse
problema. Nós vimos através de estudos do IPEA,
que é um órgão vinculado
ao Ministério da Economia, a falta de evidência que
comprove que de fato os
objetivos foram atingidos
como o aumento da taxa de
emprego, da formalização
de mão-de-obra e da quantidade de pessoas empregadas via desoneração de folha. Isso não foi verificado,
mas mesmo assim, no final
do ano passado esse benefício fiscal foi renovado
por mais dois anos. Isso só
acontece pois além de não
avaliarmos, nós condicionamos, através de enormes
distorções do nosso sistema
tributário, diversos setores
a só sobreviverem se eles
estiverem sendo agraciados
por algum tipo de isenção
tributária.
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Projeto reconhece mercado de criptomoedas no Brasil
Brasileiros estão comprando mais moedas virtuais

“O

debate
a
respeito
da regulamentação dos criptoativos
é bem-vindo e contribuirá
com o surgimento de soluções para combater a lavagem de dinheiro e fraudes
financeiras, proporcionando mais segurança aos investidores”. A análise é de
Marco Castellari, CEO da
Brasil Bitcoin, ao comentar
para o Monitor Mercantil
a decisão do encaminhou
à reportagem do Monitor
Mercantil sua análise sobre a
decisão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
ao aprovar nesta terça-feira
um projeto de lei que reconhece e regula o mercado
de criptomoedas no Brasil.
O texto foi encaminhando
ao plenário da Casa.
Caso o Estado intervenha de forma excessiva, a
operação das corretoras se
tornará mais burocrática e
custosa, o que poderá enfraquecer o mercado nacional, desestimulando os empreendedores brasileiros,
ressalta Castellari.
O colegiado da CAE acolheu o substitutivo do senador Irajá Silvestre Filho
(PSD-TO). Segundo Irajá,
quase 3 milhões de pessoas
estão registradas em corretoras de criptomoedas. O número se aproxima da quantidade de investidores na bolsa
de valores. “As empresas
negociadoras de criptoativos

não estão sujeitas nem à regulamentação, nem ao controle do Banco Central ou
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que torna
mais difícil ao poder público
identificar movimentações
suspeitas”, alerta.
Em 2018, foram negociados R$ 6,8 bilhões em
moedas virtuais no Brasil,
tendo sido criadas 23 novas
exchanges (corretoras). Em
2019 já eram 35 empresas
agindo livremente, sem a
supervisão ou fiscalização
dos órgãos do sistema financeiro, como o Banco
Central ou as bolsas de valores.
Título mobiliário
Para Irajá o criptoativo
não é um título mobiliário.
Portanto, não fica submetido à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), que supervisiona o
mercado de ações. A exceção é para o caso de oferta
pública de criptoativos para captação de recursos no
mercado financeiro.
O relator considera como prestadora de serviços
de ativos virtuais a empresa que executa, em nome
de terceiros, pelo menos
um dos serviços: resgate
de criptomoedas (troca por
moeda soberana); troca entre uma ou mais criptomoedas; transferência de ativos
virtuais; custódia ou admi-

nistração desses ativos ou
de instrumentos de controle de ativos virtuais; ou participação em serviços financeiros relacionados à oferta
por um emissor ou à venda
de ativos virtuais.
As propostas de Soraya
Thronicke e Flávio Arns estabeleciam a Receita Federal e o Banco Central como
reguladores do mercado de
moedas virtuais. O relator
atribui ao Poder Executivo
a responsabilidade de definir quais órgãos devem normatizar e fiscalizar os negócios com criptomoedas.
O substitutivo de Irajá
fixa algumas diretrizes: a regulação do mercado de criptomoedas deve promover
a livre iniciativa e a concorrência; obrigar o controle e
a separação dos recursos dos
clientes; definir boas práticas
de governança e gestão de
riscos; garantir a segurança
da informação e a proteção
dos dados pessoais; proteger
e defender consumidores e
usuários e a poupança popular; e garantir a solidez e eficiência das operações.
O órgão indicado pelo
Poder Executivo deve supervisionar as corretoras. O
projeto também submete
as corretoras às regras da lei
de lavagem de dinheiro (Lei
9.613, de 1998). Elas ficam
obrigadas a registrar todas as
transações que ultrapassem
os limites fixados pelo Conselho de Controle de Ativi-

MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A
(SOB A FORMA VIRTUAL)
CNPJ/ME 24.285.984/0001-62 - NIRE 33.3.0033495-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A
(“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), no dia 09 de março de 2022, às 10:00 horas, a ser
realizada exclusivamente sob a forma virtual, através da plataforma do Google Meet, na sala virtual a ser acessada através do
link meet.google.com/iyd-syxz-cuq ou através do número: +55 11 4935-0570 PIN: 844 885 755#, instalando-se em primeira
convocação com a presença de acionista que representem ⅔ (dois terços) do capital social com direito a voto, com a seguinte ordem
do dia: 1. Deliberar sobre o plano de recompra de ações de emissão da Companhia (“Plano de Recompra”), que terá valor mínimo
comprometido de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e máximo de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), adotando o valor de
R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para a totalidade das ações do capital social da Companhia, cabendo a decisão
quanto ao valor efetivo a ser recomprado à Diretoria da Companhia, dentro do prazo informado neste edital. A recompra das ações
poderá ser a integralidade das ações indicadas para a venda pelo acionista interessado, ou apenas uma parte pro rata das ações
indicadas para venda, no caso do montante total a ser recomprado pela Companhia ser insuficiente para a compra de todas as ações
indicadas para venda pelos acionistas. Entretanto, cada acionista deverá indicar se deseja efetuar uma venda pro rata, ou apenas
deseja efetuar a venda caso haja a compra da totalidade de suas ações indicadas. Os valores correspondentes à recompra serão
pagos aos acionistas que aderirem ao Plano de Recompra em 3 (três) parcelas de igual valor, sendo a primeira parcela paga em até
3 (três) dias úteis a contar da efetiva transferência das ações que forem objeto do Plano de Recompra, transferência de ações esta
que deve ocorrer em no máximo até 10 (dias) dias úteis após a data da AGE que deliberar pela aprovação do Plano de Recompra.
As 2 (duas) parcelas remanescentes serão pagas no 6º (sexto) e no 12º (décimo segundo) mês a contar do pagamento da primeira
parcela. O valor destas 2 (duas) parcelas remanescentes deverá ser corrigido pela variação da Taxa Selic divulgada pelo Banco
Central do Brasil.Aadministração da Companhia poderá decidir, caso queira e a qualquer momento, pela antecipação total ou parcial
do pagamento das parcelas. As indicações das ações a serem vendidas, bem como se o acionista possui interesse apenas pela
venda da totalidade das ações indicadas ou também de forma pro rata, deverá ser manifestada por meio do boletim de voto à
distância (“Boletim”), cujo modelo será disponibilizado pela Companhia com antecedência à data de realização da AGE. A escolha
do montante total a ser comprado pela Companhia é de exclusivo critério da Companhia, e será tomada no prazo máximo de 04
(quatro) dias úteis após o encerramento da AGE. O prazo máximo para a indicação das ações a serem vendidas dentro deste Plano
de Recompra por cada acionista, é de até o final do segundo dia útil após o encerramento da AGE (“Prazo”). Em caso de aprovação
deste item da ordem do dia pelos acionistas, a assinatura da procuração que será enviada em conjunto com o Boletim dará
permissão para a Companhia proceder com o pagamento do valor do Plano de Recompra para o acionista interessado, bem como
a averbação da respectiva transferência das ações recompradas no Livro de Transferência de Ações da Companhia. A Companhia
encaminhará, até o prazo máximo do dia 04 (quatro) de março de 2022, através de e-mails a serem enviados aos acionistas, os
seguintes documentos: (i) Boletim, (ii) modelo de procuração para transferência das ações e; (iii) solicitação dos dados bancários do
acionista interessado para pagamento pela venda das ações. Qualquer manifestação enviada por qualquer acionista posteriormente
ao encerramento do Prazo não surtirá efeitos perante a Companhia.ACompanhia deverá enviar resposta a cada acionista que aderir
ao Plano de Recompra com relação ao número de ações a serem efetivamente recompradas em até 04 (quatro) dias úteis após o
encerramento da AGE, condicionada à aprovação deste Plano de Recompra na AGE. A participação dos acionistas na AGE não é
obrigatória para que ocorra sua manifestação positiva ou negativa pelo Plano de Recompra ou para a sua eventual indicação de
ações a serem vendidas. 2. Deliberar sobre a mudança do endereço da sede social da Companhia de Avenida Marechal Floriano,
45, sala 801, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20080-901 para Avenida Oscar Niemeyer, 2.000, bloco 1, sala 301 - parte, Santo
Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.220-297; 3. Deliberar sobre a constituição de subsidiária integral da Companhia, cujo objeto será
a de uma Sociedade de Crédito Direto, nos termos da resolução (lei) BACEN nº 4.656 de 26 de abril de 2018; 4. Deliberar sobre a
inclusão de novas regras na cláusula de governança corporativa do Estatuto Social da Companhia; e 5. Outras matérias de interesse
da Companhia. Cumpre informar que esta AGE ocorrerá apenas na forma virtual, em razão da imposição de distanciamento social
para preservação da saúde pública no atual cenário de grave pandemia causada pelo novo Coronavírus, observando a Instrução
Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN/DREI 81”). Desse modo, os senhores
acionistas poderão participar da reunião à distância por meio (i) do preenchimento e envio antecipado à Companhia do Boletim;
ou (ii) do acesso ao link informado acima, na data e hora acima mencionadas. O Boletim disponibilizado pela Companhia deverá ser
preenchido e devolvido à Companhia conforme instruções nele presentes, na hipótese de o acionista optar por exercer seu direito de
voto por meio de tal instrumento, nos termos da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima, que constitui o Anexo V
do artigo 9º da IN/DREI 81. O modelo de Boletim encontrar-se-á disponível no sítio da Companhia, a partir ou antes do dia 04 de
Março, em local a ser indicado por e-mail a ser enviado aos acionistas. O acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância
por tal meio deverá encaminhar uma via digitalizada do Boletim, devidamente preenchido, rubricado e assinado, para o e-mail
ri@mutual.club. O Boletim digital deverá estar acompanhado da documentação pertinente que evidencie os poderes do representante
do acionista que o subscreve para participar e votar em nome do acionista na referida AGE, tal como instrumento de indicação ou
eleição do representante legal do acionista acompanhado de documentação que comprove de seus poderes para participar de
assembleia geral da Companhia no caso de pessoa jurídica, bem como instrumento de mandato daqueles acionistas que desejarem
se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo instrumento de indicação ou eleição do representante legal do
acionista signatário da procuração no caso de pessoa jurídica). Para que o Boletim seja considerado válido e os votos nele proferidos
sejam contabilizados como parte integrante do quórum da AGE, (i) todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; e (ii) ao
final, o acionista ou seu representante deverá assiná-lo, sendo admissível a assinatura digital com certificado emitido por entidade
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação da autoria e
integridade de documentos em forma eletrônica. O Boletim somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto,
considerado para fins de cômputo de quórum na AGE, caso a Companhia receba a via digital com pelo menos 5 (cinco) dias de
antecedência em relação à data de realização da AGE. Os Boletins recebidos após tal data serão desconsiderados. A Companhia
comunicará em até 2 (dois) dias do recebimento do Boletim: (i) o recebimento do Boletim, bem como se este e a documentação que
o acompanha são suficientes para que o voto do acionista seja considerado válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do
Boletim, ou da documentação societária que evidencie os poderes do representante do acionista, descrevendo os procedimentos e
prazos necessários à regularização. A Companhia solicita que os acionistas ou seus representantes que desejarem participar da
AGE enviem para a Companhia, com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário previsto para o início da
mesma, a documentação contendo da prova de identificação do acionista, bem como documentação que comprove seus poderes
para participar da AGE (no caso de pessoa jurídica), ou instrumento de mandato daqueles acionistas que desejarem se fazer
representar por procurador (acompanhado do respectivo instrumento de indicação ou eleição do representante legal do acionista
signatário da procuração, no caso de pessoa jurídica). Registre-se que o tempestivo envio de Boletim não impede o acionista de se
fazer presente remotamente na AGE e votar as matérias da ordem dia. A Companhia esclarece que a AGE será gravada em áudio
e vídeo, nos termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima (Anexo V da IN/DREI 81), bem como
manterá a gravação arquivada por, no mínimo, dois anos. Por fim, a Companhia assegura que eventuais manifestações, por escrito,
encaminhadas pelos acionistas presentes à mesa da AGE, através do e-mail ri@mutual.club, até o final da realização da AGE,
serão anexadas à ata caso expressamente solicitado. Eventuais dúvidas sobre as questões acima poderão ser dirimidas por meio
de contato com ri@mutual.club.
Marciliano José Naves de Freitas Azevedo
Presidente do Conselho de Administração

dades Financeiras (Coaf), o
órgão brasileiro de combate
à lavagem de dinheiro.
O texto propõe que as
empresas sejam consideradas instituições financeiras e submetidas a todas
as normas da lei de crimes
financeiros (Lei 7.492 de
1986); e também ao Código
de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078 de 1990).
Segundo o senador Flávio Arns, o Coaf já alertou
para os riscos de lavagem de
dinheiro em negócios com
criptomoedas. Ele informa
que, em 2017, o Ministério
Público e a Polícia Civil do
Distrito Federal identificaram
um grupo criminoso praticando pirâmide financeira
com uma moeda virtual fictícia (kriptacoin). Em 2019, a
Polícia Federal no Rio Grande do Sul indiciou 19 pessoas que captavam dinheiro de
prefeituras para investimento
em criptomoedas, prometendo rendimentos elevados.
Arns lembra que, na
União Europeia, exchanges
e carteiras digitais devem
ser registradas nos órgãos
financeiros de cada país. Estados Unidos, Japão e Austrália já regulam operações
com criptomoedas e têm
sistemas de licenciamento
de corretoras. Além de uma
série de informações sobre
o negócio e os sócios, os
países exigem das empresas
a prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro e meca-

nismos de compliance e gerenciamento de riscos, além
de demonstrações contábeis auditadas.

para autorizar e fiscalizar a
concessão da isenção.

Isenções fiscais

Uma novidade no texto
foi sugerida pela senadora
Soraya Thronicke e acolhida por Irajá: a criação de um
Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente
(CNPEP), a ser normatizado
por ato do Poder Executivo
e publicado pelo Portal da
Transparência. A mudança
deve ser feita também na lei
da lavagem de dinheiro.
Os órgãos e as entidades de quaisquer Poderes
da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios devem encaminhar
ao gestor CNPEP informações atualizadas sobre seus
integrantes ou ex-integrantes classificados como pessoas expostas politicamente
na legislação e regulação
vigentes. O órgão gestor do
CNPEP deve indicar órgãos
e entidades que deixem de
cumprir essa obrigação.
As instituições reguladas
pelo BC devem consultar o
CNPEP para executar políticas de prevenção à lavagem
de dinheiro e avaliar o risco
de crédito, por meio de convênio com o órgão responsável pelo cadastro definido
em comum acordo. Outras
instituições podem aderir ao
convênio com o CNPEP visando combater e prevenir a
lavagem de dinheiro.

Segundo a Agência Senado. o substitutivo prevê a
redução a zero das alíquotas
de determinados tributos
devidos por pessoas jurídicas. O benefício vale até 31
de dezembro de 2029 e se
aplica a empresas que comprem máquinas (hardware)
e ferramentas computacionais (software) para processamento, mineração e preservação de ativos virtuais.
O incentivo foi sugerido por meio de emenda do
senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) e acolhida pelo
relator, senador Irajá. Se as
máquinas ou ferramentas forem adquiridas por meio de
importação, serão zeradas as
alíquotas de PIS, Cofins Importação, IPI Importação e
Imposto de Importação. Se
forem adquiridas no mercado nacional, serão zeradas as
alíquotas de contribuição para o PIS, Cofins e IPI.
Têm direito às alíquotas
zeradas os empreendimentos que utilizem em suas atividades 100% de fontes de
energia renováveis e neutralizem 100% das emissões de
gases de efeito estufa provenientes dessas atividades.
Um ato do Poder Executivo
deve definir a competência
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
superior à de 2020. Desempenho Financeiro por Segmento de Negócio:
Esse resultado positivo teve origem em todas as nossas três linhas de
negócios, as quais apresentaram forte crescimento no exercício de 2021
como demonstrado na tabela abaixo. Vale ressaltar que a participação
de cada uma delas no total da receita líquida está bem equilibrada, o
que comprova nossa resiliência de resultados ao longo dos anos. Esse
equilíbrio é fruto da nossa capacidade de oferecer soluções completas e
customizadas, o que acaba criando uma interconexão de serviços entre
os nossos segmentos para o mesmo cliente, gerando fidelização com ele.
Receita Líquida por
Part.
Part. Variação
Segmento
2021 sobre a 2020 (*) sobre a 2021/2020
(EM MILHARES DE R$)
receita
receita
Fundos
63.280
35% 49.555
37%
27,7%
Serviços Qualificados
69.200
38% 50.433
38%
37,2%
Serviços Fiduciários
47.362
26% 33.337
25%
42,1%
Receita Líquida Total
179.843
133.325
34,9%
(*) informação financeira combinada
Fundos: Nosso segmento de Fundos compreende as atividades
relacionadas ao controle e manutenção de carteira de valores mobiliários,
incluindo a contratação e supervisão diligente de outros prestadores de
serviço. Conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais
altamente qualificados e capacitados, que se dedica única e exclusivamente
a exercer as atividades inerentes ao serviço de Administração Fiduciária,
possibilitando aos clientes e investidores foco exclusivo na gestão de ativos
e estratégias de investimento dos fundos sob nossa administração. Apesar
de termos atuação em todos os tipos de fundos, nos destacamos em FIDCs
(Fundo de Direitos Creditórios), FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) e
FIP (Fundo de Investimento em Participações). Em 2021, nosso patrimônio
líquido (“PL”) sob administração, considerando apenas o segmento de
Fundos, apresentou evolução de 19,5% em relação a 2020, decorrente,
principalmente, do crescimento dos FIDCs, que tiveram patrimônio líquido
sob administração elevado em 30,2% no exercício. Esse fator impactou
diretamente nossa geração de receita dentro desse segmento, que atingiu
R$ 63,3 milhões ante R$ 49,5 milhões de 2020, representando aumento de
27,7%. Serviços Qualificados: Em Serviços Qualificados, atuamos com
custódia, controladoria e escrituração dos ativos. Serviços esses que
agregam muito ao pacote de serviços oferecidos aos nossos clientes, que
encontram no Grupo uma gama completa para atendimento dos seus
objetivos. Em Custódia, prestamos os serviços de guarda, registro,
liquidação física e financeira de ativos, além do controle de eventos junto às
centrais depositárias. No caso de FIDCs, além disso, realizamos a
verificação de lastro e guarda de documentação comprobatória do fundo.
Já em Controladoria, nossos serviços consistem no apreçamento dos
ativos, provisionamento de taxas e despesas, apuração do valor de cota e
o registro dos lançamentos contábeis das operações realizadas pelos
fundos, sempre levando em conta a legislação e regulamentação vigentes.
Por fim, em Escrituração, os nossos serviços contemplam o registro
eletrônico dos papéis emitidos, tratamento tributário, liquidação dos
pagamentos, conciliação dos ativos com o depositário central (B3), envio de
relatórios aos clientes e reporte periódico aos órgãos reguladores.
Considerando todos esses serviços em conjunto, registramos aumento de
patrimônio dos ativos sob custodia e controle de 56% em 2021, com grande
destaque para a escrituração de debêntures e custódia e controladoria de
FIDCs. Com isso, a receita desse segmento registrou crescimento de
37,2%, saindo de R$ 50,4 milhões em 2020 para R$ 69,2 milhões em 2021.
Serviços Fiduciários: O segmento de Serviços Fiduciários foi a primeira
área de atuação do Grupo, prestando serviços de Agente Fiduciário em
emissões públicas. Tal serviço compreende, no âmbito do disposto na Lei
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e normas da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), o controle de obrigações contratuais e a atuação na
preservação dos direitos dos investidores, notadamente em operações
estruturadas, o que nos tornou referência na prestação desses serviços. Na
esteira da evolução dessas atividades, incluímos em nosso rol a prestação
de serviços fiduciários em emissões privadas, tendo como escopo principal
o monitoramento de garantias e obrigações assumidas pelos emissores,
zelando pelos direitos e interesses dos credores. Ainda prestamos serviços
fiduciários relacionados a operações de CRI (Certificados de Recebíveis
Imobiliários), CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio),
Debêntures, Nota Promissórias, Letras Financeiras, LIGs (Letra Imobiliária
Garantida) e CCIs (Cédula de Crédito Imobiliário). Nesse segmento o que
impacta diretamente nossa receita são os números de contratos ativos e
não o PL sob gestão. A única exceção a essa regra são as LIGs, cujo
volume impacta na receita, dadas as exigências de controle e espelhamento
da carteira lastro das emissões. Em número de contratos – excluindo as
LIGs - aumentamos nossa carteira em 85%, com significativo destaque
para Debêntures (+37%), CRIs (+30%) e CRAs (+126%). O volume
financeiro das LIGs avançou 134% em 2021. Esse crescimento, que foi
reflexo da mudança da estratégia comercial, através da qual alteramos os
formatos de precificação e negociação, elevou nossa receita líquida de
Serviços Fiduciários para R$ 47,4 milhões, correspondendo ao crescimento
de 42,1% no exercício de 2021 em relação a 2020. Pessoas: Esses ótimos
resultados reiteram comprometimento dos nossos colaboradores e eles
têm sido fundamentais nessa trajetória positiva. Terminamos 2021 com 264
colaboradores, o que representou aumento de 16% em nossa equipe em
comparação com 2020. Desse total, 40% são mulheres, as quais estão
presentes nos mais variados níveis de liderança do Grupo, inclusive no
Conselho de Administração. Nossa política de recursos humanos se baseia
nos princípios presentes em nossos valores, dentre os quais se destacam
Receita Bruta
196.848
145.908
34,9% o respeito, dignidade e honestidade com o próximo. Não toleramos qualquer
Impostos s/ Receita
-17.005
-12.583
35,1% tipo de discriminação sobre diversidade cultural, social, religiosa e racial.
Receita Líquida
179.843
133.325
34,9% Por isso, em 2021 realizamos a Campanha de Capital Humano, trabalhando
Despesas Operacionais
-87.174
-56.650
53,9% autovalorização, a diversidade e apoio frente a qualquer tipo de assédio.
EBITDA
92.669
76.675
20,9% Como o foco e dedicação à nossa equipe é um fator relevante e estratégico
Depreciações e Amortizações
-2.632
-383
587,2% para o Grupo, resumimos abaixo outros destaques das iniciativas junto ao
EBIT
90.037
76.675
20,9% nosso pessoal, ocorridos ao longo de 2021: • Executamos o novo plano de
Resultado Financeiro
3.995
1.131
253,2% cargos e salários, reposicionando a faixa salarial dos nossos colaboradores
Lucro Operacional
94.032
77.423
21,5% e esclarecendo sua trajetória e perspectivas dentro da Companhia. •
IR / CS
-29.622
-20.638
45,4% Realizamos a 1ª pesquisa de Clima OT, no intuito de ouvir e adequar cada
Lucro Líquido
64.410
57.055
12,9% vez mais nosso ambiente de trabalho às necessidades dos nossos
colaboradores. A pesquisa nos revelou uma taxa de satisfação de 83%. •
(*) informação financeira combinada
Ao final de 2021 atingimos resultados consistentes com nossa estratégia. A Aderimos ao Movimento Mente em Foco como uma forma de trazer para o
receita bruta apresentou crescimento de 35% em relação a 2020, batendo centro das decisões a pauta da saúde mental, estabelecer ações concretas
recorde histórico e alcançando R$ 196,8 milhões. Nossa receita líquida, e de suporte aos colaboradores. O objetivo é que a saúde mental seja
manteve a mesma evolução e registrou valor absoluto de R$ 179,8 milhões. tratada não apenas como uma medida emergencial, mas sim como um
O mercado de capitais, ainda mais o de securitização, é muito dinâmico tema perene. Tal ação inclusive vai ao encontro do ODS (Objetivos de
e acaba se adequando às suas necessidades independentemente de Desenvolvimento Sustentável da ONU) 3 Saúde e Bem-Estar. • Implantamos
eventuais barreiras existentes. Em um ano de volatilidade na taxa de juros, o benefício de acesso a diversas academias de ginástica, facilitando e
câmbio e bolsa, o mercado de capitais brasileiro conseguiu encerrar 2021 incentivando nosso pessoal a ter cada vez mais cuidado também com a
com recordes de volume e número de operações, segundo dados da Anbima. saúde física. Em adição, mas não menos relevante, em 2021 foram
O volume consolidado captado foi 60% maior do que em 2020, sendo que oferecidos 703 treinamentos nas mais diversas áreas, como tecnologia,
o ano começou com emissões de ações - como alternativa de “funding” às finanças, mercado de capitais e compliance, atingindo 60% dos nossos
Companhias - tendência essa que foi revertida para renda fixa no segundo colaboradores. O objetivo é capacitar cada vez melhor a nossa equipe e
semestre, em razão da queda da bolsa e fuga de capital da renda variável. atender aos mais diferentes desafios dos nossos segmentos de negócios,
Os destaques dessa reversão ficaram por conta dos CRIs, Debêntures e assim como o fortalecimento de nossos sistemas de controles internos e
FIDCs, produtos vinculados à nossa prestação de serviços, os quais tiveram redução de exposição a riscos, principalmente operacional e reputacional.
volume financeiro superior ao dobro do emitido em 2020. Nosso valor está Tecnologia: Como ressaltamos algumas vezes ao longo do relatório, nossa
em executar uma estratégia que acompanha essa evolução, demonstrando estratégia e alicerce para bons resultados estão calcados em pessoas e
resiliência e constante crescimento em nossos resultados. Em relação às tecnologia. Nossa atuação é na prestação de serviços aos mercados
despesas, verifica-se um aumento de 54% em relação ao ano anterior, financeiro e de capitais, por isso entendemos desde muito cedo a
sendo que o maior impacto dessa variação decorre da reestruturação da importância da contínua atualização tecnológica para esses serviços. Ainda
remuneração dos nossos administradores. Em adição, e de acordo com em 1997, criamos nosso primeiro robô para fazer a análise de balanços e
a nossa estratégia de adequação aos desafios de um crescimento acima gerar automaticamente o relatório anual do Agente Fiduciário. Atualmente,
da média, ocorreu também aumento em despesas devido à ampliação do temos tecnologia de inteligência artificial na leitura e validação segura de
nosso quadro de colaboradores, a despesas relacionadas com sistemas contratos, essencial para uso nos controles de lastro das securitizações. E
e tecnologia e com a estrutura de governança corporativa, notadamente essa busca por tecnologia veio crescendo ano após ano. Em 2020 tínhamos
com a organização do nosso Conselho de Administração. O resultado foi o em nosso time de tecnologia 34 colaboradores. Em 2021, fechamos o ano
crescimento de 21% no EBITDA, atingindo R$ 92,6 milhões, ante R$ 76,6 com 49 especialistas trabalhando constantemente em novos produtos,
milhões alcançados em 2020. Isso levou a margem EBITDA a se manter construindo novas aplicações e melhorando as ferramentas para nossos
no excelente patamar de 52%. Nosso lucro líquido também se destacou, processos de entrega e controle. Com esse time tem sido possível propor e
atingindo R$ 64,4 milhões, aumento de 13% sobre 2020, resultando na também montar aplicações e integrações de acordo com as demandas, em
margem líquida de 36%. A receita financeira, ao longo do exercício de trabalho conjunto com as áreas de estruturação e comercial, viabilizando
2021, apresentou crescimento se comparado com 2020. Tal fato decorreu, operações complexas, o acesso a novos clientes e a fidelização dos
substancialmente, da aplicação dos recursos provenientes do aumento de tradicionais. E tudo isso de uma forma cada vez mais segura, reforçada
capital social da OT DTVM - de R$ 21,4 milhões - ocorrido em janeiro de pelos investimentos em treinamentos de cibersegurança e controles, em
2021, alinhado às medidas prudenciais estabelecidas pelo Banco Central atendimento à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por fim,
do Brasil, e impactada também pela taxa de juros média de 2021, que foi vale destacar algumas das novas tecnologias lançadas pela Oliveira Trust,

A Oliveira Trust: A história do Grupo Oliveira Trust (“Grupo”) se inicia em
maio de 1991, quando da aquisição, pelos atuais acionistas controladores,
da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Atualmente
somos compostos por seis empresas controladas pela OLIVEIRA TRUST
S/A (“Controladora”), sendo que a OLIVEIRA TRUST DTVM S/A e a
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A são as que exercem as atividades
operacionais no Grupo. Temos o foco na prestação de serviços fiduciários
ao mercado, notadamente Serviços Fiduciários em emissões públicas e
privadas, Administração Fiduciária de Fundos de Investimento, e Serviços
Qualificados (Custódia, Controladoria e Escrituração de Ativos), sendo
nossos principais diferenciais a inovação e o atendimento prestado por
profissionais altamente qualificados e experientes, provendo soluções
completas de forma estruturada e customizada às demandas de nossos
clientes, com segurança e agilidade. Em novembro de 2021, foi obtido
o registro de Companhia Aberta Categoria “A” da Controladora junto à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na sequência da reorganização
societária, após a qual esta holding, sob nova denominação, passou
a deter o controle direto e indireto sobre todas as empresas do Grupo e
promoveu alterações estatutárias para adequação às regras de listagem
na B3, inclusive com a eleição de dois membros independentes para o
Conselho de Administração. Tal fato não só nos colocou no selecionado rol
de companhias comprometidas com alto grau de transparência e práticas
de governança corporativa junto ao mercado de capitais, como também
nos tornou a primeira empresa do segmento a alcançar essa condição,
confirmando o seu tradicional pioneirismo. Mensagem da Administração:
Iniciamos 2021 fortalecidos pelo avanço da vacinação contra a Covid-19
e, ao mesmo tempo, cientes de que o ano poderia ser de dificuldades
e renovados desafios. Como é sabido, ao longo de 2021 enfrentamos
volatilidades significativas no cenário econômico. A pressão inflacionária,
impactada pela alta do dólar apresentada ao longo do ano e escassez de
suprimentos, exigiu aumentos gradativos na taxa básica de juros por parte
do Banco Central. No início do ano, o mercado esperava uma inflação
(IPCA) de 3,5%, expectativa que, no início do segundo semestre, subiu
para 6%, e se concretizou em 10,6% ao final de 12 meses. Da mesma
forma se comportou a taxa Selic, para qual se esperava finalizar o ano
no patamar de 3,5% ao ano, e que acabou atingindo o maior patamar
desde 2017, ao ser elevada para 9,25% ao ano. Dentro desse cenário, as
condições se tornaram pouco favoráveis para novas ofertas de distribuição
pública de ações, especialmente iniciais (IPO) e secundárias, como era
o nosso projeto. Ainda assim, tendo em vista a decisão de apresentar
ao mercado as sólidas bases da nossa estratégia de crescimento, foi
fundamental o empenho de todo o time na ampla preparação desenvolvida.
Com total transparência, entregamos ao mercado um grau importante de
abertura de informações sobre o nosso negócio, destacando o CAGR de
22,6% da receita líquida no período de 2006 a 2020, as nossas práticas de
governança, sociais e ambientais, a nossa força e capacidade de enfrentar
os mais variados tipos de cenários da economia ao longo de nossa história,
e agora, também, com o avanço representado pelo registro de Companhia
Aberta Categoria “A”, que nos foi concedido pela CVM em novembro. Com
relação ao exercício de 2021, mesmo em um cenário desafiador, seguimos
protagonistas, usando nossa estratégia comercial, os diferenciais de ser
plataforma financeira digital, com serviços de excelência, e o lançamento
de novos produtos para atender o crescimento do mercado de dívida e
de fundos, acelerando inclusive a liquidez do mercado secundário.
Assim, nossa receita líquida cresceu 35%, sustentada por nossas três
frentes de negócios - administração de fundos, serviços qualificados e
serviços fiduciários – que apresentaram evolução acima da média dos
anos anteriores. Além disso, alcançamos uma rentabilidade superior à de
2020, visto que o EBITDA aumentou 21% e o lucro líquido 13%. Nosso
objetivo é crescer de maneira contínua e consistente, nos tornando cada
vez mais eficientes. Nossos alicerces para alcançar tais resultados são as
pessoas e a tecnologia. Nosso capital humano não só cresceu 16% nesse
ano, como também está cada vez mais preparado tecnicamente, para
lidar com a evolução do mercado de capitais. Nossos desenvolvimentos
em infraestrutura e tecnologia nos deixaram mais ágeis e propiciaram
o lançamento de novos produtos e serviços para nossos clientes, como
o Batimento Automático de P.U. e o Portal CCI, além da Escrituração
das Notas Comerciais e atividade de Representante de Investidor Não
Residente. Seguindo esse ritmo de investimentos consistentes, os quais
reforçam o avanço das nossas soluções tecnológicas e o nosso pioneirismo
no mercado de capitais, realizamos a aquisição de participação societária
na startup de tokenização LIQI DIGITAL ASSETS S.A. (“LIQI”) em
janeiro de 2022. A LIQI é uma plataforma que conta inicialmente com dois
produtos - o de ofertas de tokens e o de infraestrutura para sua emissão
via blockchain – os quais nos permitirão disponibilizar ao mercado produtos
e soluções que agreguem valor à nossa missão de levar confiabilidade e
inovação para o setor financeiro. Desempenho Financeiro: Conforme
já mencionado, o Grupo passou por uma importante reorganização
societária, sendo que até 31 de dezembro de 2020 a MCFL S/A e suas
controladas OLIVEIRA TRUST DTVM S/A e OT Pagamentos S/A, que
eram controladas diretamente pelos acionistas do Grupo, passaram, em
janeiro de 2021, ao controle da OLIVEIRA TRUST S/A. Assim, de modo
a apresentar uma base de comparação apropriada, os quadros a seguir
consideram as informações financeiras consolidadas em 31 de dezembro
de 2021 comparativas às informações financeiras combinadas de igual
período do exercício anterior.
Variação
Resultado (EM MILHARES DE R$)
2021
2020 (*) 2021/2020

Balanços Patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2021(Em milhares de reais)
Ativo
Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes
de caixa

18.080

2.627

131.021

7.026

5

157

-

113.819

214

Ativos financeiros

6

-

49

230

6.153

Contas a receber

7

-

-

7.125

325

Dividendos a receber

9

17.917

2.578

-

-

Outros créditos

8

6

-

9.847

334

Não circulante
Créditos tributários
Investimento em
controladas

48.646

1.231

12.229

831

24

-

-

2.248

-

9

48.646

1.231

-

-

-

-

26

11

-

-

8.269

572

-

1.637

246

Outros investimentos
Direitos de uso

10

Imobilizado

11

Intangível

12

Total do Ativo

-

-

49

2

66.726

3.858

143.250

7.857

Passivo e patrimônio líquido
Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
140
2.578
68.100
6.393
Fiscais e
previdenciários
14
98
29.571
2.079
Obrigações
trabalhistas
19
9.528
1.259
Dividendos a pagar
15
2.578
2.578
Arrendamento a
pagar
16
1.934
388
Receitas
antecipadas
17
1.167
Negociação e
intermediação de
valores
18
20.838
Outras contas a
pagar
20
42
5.062
89
Passivo não
circulante
8.564
184
Arrendamento a
pagar
16
6.598
184
Receitas
antecipadas
17
1.966
Patrimônio líquido
21
66.586
1.280
66.586
1.280
Capital social
30.999
1.000
30.999
1.000
Reservas de lucros
35.587
280
35.587
280
Total do Passivo e
66.726
3.858
143.250
7.857
Patrimônio Líquido

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

como: • sistema próprio de batimento de PU que, de forma automatizada,
permite ao cliente fazer a análise, solicitar correções e amortizações
extraordinárias sem a necessidade de troca de e-mails ou telefonemas.
Serviço esse que também está disponível para integração via API com
nossos clientes. • sistema próprio de cadastro online, eliminando papel, que
permite o cadastro passo a passo, a assinatura conjunta de procuradores
além do preenchimento do formulário de suitability, impactando clientes,
fornecedores e investidores. • a nova versão de nosso site, mais intuitivo,
informativo e dinâmico, incluindo nosso Bot para busca de informe de
rendimentos. • ASG – Ambiental, Social e Governança: Praticamos e
incentivamos condutas éticas e transparentes, bem como disseminamos
acultura de responsabilidade, coibindo quaisquer atos que impactem no
desenvolvimento socioambiental. Respeitamos os princípios presentes na
Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT), bem como
oferecemos condições dignas de trabalho. Incentivamos o trabalho decente
em âmbito global para homens e mulheres, considerando aspectos como a
não discriminação, a segurança, as condições de salubridade, a erradicação
do trabalho infantil, escravo, entre outros. Fazemos uso de conceitos de
preservação do meio ambiente de forma a evitar desperdícios e utilizar
consumo energético eficiente. A nossa marca tem o propósito de promover
mudanças positivas na vida das pessoas e da sociedade. A entrega de
nossos serviços, orientados para atender às necessidades de nossos
clientes, refletem nossa busca constante em proporcionar a melhor
experiência para todos com quem nos relacionamos no dia-a-dia.
Ambiental: Desde 2019 realizamos a compensação das emissões de
gases de efeito estufa de nossas atividades. O projeto no qual investimos
para neutralizar essas emissões está implementado na região da Serra da
Mantiqueira, no bioma Mata Atlântica, e o fazemos em parceria com a
ONG-Grupo Dispersores. Assim, no início de cada ano apuramos, junto
com a ONG, os impactos das nossas atividades realizadas no ano anterior
e o quanto é necessário para compensarmos essas emissões. Em 2020
emitimos 76,6 CO2 e viabilizamos a plantação de 327 árvores, cooperando
com a recomposição do bioma Mata Atlântica. Todavia, para ir além,
plantamos outras 334 árvores, cooperando com a iniciativa Amigos da
Floresta, para totalizar 661 árvores plantadas, mais que o dobro do
necessário para neutralizar as emissões de CO2 de nossas atividades. Os
registros dessas iniciativas, que também se repetirão agora em 2022
referente ao emitido em 2021, podem ser confirmadas através dos selos
abaixo:

Adicionalmente, realizamos também a coleta seletiva do lixo gerado em
nossos escritórios, encaminhando os resíduos para reciclagem. Parece uma
iniciativa simples, mas quando analisamos em números ela surpreende.
Através dessa coleta seletiva foi possível providenciar a reciclagem de
680Kg de papel e papelão, 100Kg de plástico e 45Kg de alumínio. Social:
No social, temos trabalhado tanto com equipes internas, como com
consultorias externas, para cada vez mais investirmos em projetos sociais,
de educação e saúde. Em 2021 o valor direcionado a esses projetos foi 70%
maior do que em 2020, alcançando R$ 718 mil. Abaixo a lista detalhada dos
projetos e valor direcionado a cada um deles.
Lei de Incentivo / Projeto
Valor (R$)
Fundo da Infância e da Adolescência
R$62.009
Hospital Pequeno Príncipe
R$62.009
Fundo do Idoso
R$62.009
Santa Casa de Misericórdia SP
R$62.009
Lei Federal de Incentivo á Cultura (Rouanet)
R$248.035
Academia Juvenil da Orquestra Petrobras
R$30.545
Doutores da Alegria
R$22.277
HACKTUDO 2021
R$55.213
Livro Editora Arte Ensaio
R$20.000
Reforço do Futuro
R$120.000
Lei Federal de Incentivo ao Esporte
R$46.623
Pedro Boesel - Fórmula Porshe
R$46.623
Lei Municipal de Incentivo RJ (ISS-RJ)
R$299.787
Conexão do Bem
R$35.000
HACKTUDO 2021
R$44.787
Livro “Além dos Sonhos” - Roman Romancini
R$120.000
Rio2C
R$100.000
TOTAL
R$718.463
Governança Corporativa: Entendemos que a adoção de boas práticas
de governança corporativa agrega valor a uma empresa e contribui para
a sua longevidade. Em especial, para nós, tal fato está intrínseco à nossa
atividade, na qual regras, controles e confiança são a base de tudo. Desta
forma, adotamos práticas de governança corporativa que estão alinhadas
às melhores em vigor no mercado brasileiro, além de cumprirmos regras
conforme normas do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores
Mobiliários. Estamos sempre em busca da evolução constante de
nossas políticas e mecanismos de gestão para garantir a excelência em
nossas práticas e o crescimento sustentável da nossa organização. Por
isso, possuímos uma área de Compliance, responsável por atuar junto
aos demais componentes da estrutura, com o objetivo de assegurar o
cumprimento das diretrizes internas e externas estabelecidas, sendo uma
unidade organizacional independente, segregada da Auditoria Interna e
subordinada à Diretoria Executiva. Eventos Subsequentes: Em 12 de
janeiro de 2022, divulgamos ao mercado fato relevante sobre a aquisição
de participação societária, por meio da nossa subsidiária OLIVEIRA
TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A,
na forma de ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal,
de emissão da LIQI DIGITAL ASSETS S.A. (“LIQI”), correspondente
a 10% do seu capital social. Essa aquisição fez parte de uma rodada
de investimentos liderada pelo Fundo Kinea Ventures, que em conjunto
conosco e com o Fundo Honey Island by 4UM compuseram um aporte Série
A de R$ 27,5 milhões à LIQI. Fundada em 2021, a LIQI é uma plataforma
de tokenização que democratiza o acesso a ativos em frações digitais,
através da tecnologia do blockchain. A plataforma conta com dois produtos
- o de ofertas primárias de tokens emitidos por empresas parceiras e o
da plataforma B2B, responsável pela infraestrutura da emissão dos tokens
via blockchain. Esse investimento nos coloca à frente de um segmento em
franca ascensão, mantendo-nos na vanguarda do mercado em que atuamos.
Declaração da Administração: A Administração da Controladora declara
que discutiu, reviu e concorda com as opiniões expressas no Relatório
dos Auditores Independentes, assim como reviu, discutiu e concorda
com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Relacionamento com
Auditores Independentes: Em atendimento à Instrução CVM n° 381, o
Grupo Oliveira Trust informa que não contratou os auditores independentes
para prestação de outros serviços que não fossem os serviços de auditoria
de suas demonstrações financeiras ou dos fundos administrados pelas
empresas integrantes de seu grupo econômico. A política adotada atende
aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com
os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve
auditar o seu próprio trabalho nem exercer funções gerenciais no seu cliente
ou promover os interesses deste. Agradecimentos: Agradecemos aos
nossos acionistas, clientes e parceiros pela confiança em nós depositada,
e a cada um dos colaboradores que constroem diariamente a nossa história
vitoriosa ao longo desses 30 anos.
Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro 2022.
A Administração
Demonstrações dos Resultados Abrangentes Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
01/01/2021 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2020
a 31/12/2021 a 31/12/2020 a 31/12/2021 a 31/12/2020
Lucro líquido do
64.410
30.915
64.410
30.915
exercício
Outros Resultados
Abrangentes
Itens que podem
ser subsequentemente
reclassificados
para o resultado
Outros resultados
abrangentes,
líquidos de
imposto de renda
e contribuição
64.410
30.915
64.410
30.915
social
Resultado
abrangente total
64.410
30.915
64.410
30.915
Resultado
abrangente
atribuível aos:
Acionistas
controladores
64.410
30.915
64.410
30.915
Resultado
abrangente total
64.410
30.915
64.410
30.915
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
informações financeiras individuais e consolidadas
PRÓXIMA

8 Financeiro

Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 l Monitor Mercantil
OLIVEIRA TRUST S.A.
Avenida das Américas, 3.434 - Bloco 7, Sala 202 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102
CNPJ nº 21.110.778/0001-23

Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
01/01/2021 a
01/01/2020 a
01/01/2021 a
01/01/2020 a
Nota
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Receita líquida da prestação de serviços
22
179.843
46.440
64.368
30.915
(89.806)
(10.073)
Receitas/despesas operacionais
Despesas de pessoal
(2.076)
(73)
(58.566)
(8.278)
Despesas administrativas
23
(1.001)
(16)
(27.906)
(1.065)
Reversão (provisão) para perdas ao valor recuperável
7
(2.169)
(777)
Perda de créditos não recuperados
(1.730)
(142)
Resultado de equivalência patrimonial
9
67.462
31.004
(17)
565
189
Outras receitas (despesas) operacionais
Lucro operacional, antes do resultado financeiro
64.368
30.915
90.037
36.367
55
3.995
66
Resultado financeiro
24
Receitas financeiras
55
4.616
137
(621)
(71)
Despesas financeiras
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
64.423
30.915
94.032
36.433
(13)
(29.622)
(5.518)
Imposto de renda e contribuição social
25
Imposto de renda e contribuição social - corrente
(13)
(30.468)
(5.518)
Imposto de renda e contribuição social - diferido
846
64.410
30.915
64.410
30.915
Lucro líquido no exercício
Básico e diluído
Ordinárias
0,204838
2,195824
0,204838
2,195824
Preferenciais
0,204838
2,195824
0,204838
2,195824
As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações financeiras individuais e consolidadas
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Capital Social
Subscrito
1.000
1.000
1.000

Reservas de Lucros Ajuste de avaliação
Legal
Outras
patrimonial Lucros Acumulados
200
30.915
80
(80)
(30.835)
200
80
200
80
-

Total
1.200
30.915
(30.835)
1.280
1.280

64.410
(35.587)
(28.823)
-

28.522
1.197
64.410
(28.823)
66.586

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Lucro líquido do exercício
Apropriação para reservas
Dividendos distribuídos
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Aumento do capital social
Em bens
28.522
Em espécie
1.197
Em reservas
280
(200)
(80)
Lucro líquido do exercício
Apropriação para reservas
3.220
32.367
Dividendos distribuídos
30.999
3.220
32.367
Saldos em 31 de dezembro de 2021
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demostrações do Valor Adicionado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Controladora
31/12/2021
31/12/2020
(1.001)
(16)
(80)
(1)
(701)
(219)
(16)
(1.001)
(16)
(1.001)
(16)

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
193.285
49.653
196.848
50.533
337
189
(3.900)
(777)
(292)
(24.734)
(611)
(11.319)
(1)
(376)
(72)
(834)
(14)
(4.958)
(138)
(7.247)
(386)
168.551
49.042
(2.632)
(428)
165.919
48.614

Receitas
Prestação de serviço
Outras receitas
Provisão para perdas ao valor recuperável
Descontos concedidos
Insumos de terceiros
Processamento de dados
Água energia e gás
Comunicações
Serviços técnicos
Outras
Valor adicionado Bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência - resultado de equivalência
patrimonial
67.445
31.004
55
4.614
Valor adicional recebido em transferência - Receita financeira
Valor adicionado total a distribuir
66.499
30.988
170.533
(66.499)
(30.988)
(170.533)
Distribuição do valor adicionado
(1.731)
(66)
(50.714)
Pessoal
Remuneração direta
(1.724)
(33)
(41.309)
Benefícios
(7)
(33)
(7.635)
Fundo de garantia por tempo de serviço
(1.770)
(358)
(7)
(54.788)
Impostos, taxas e contribuições
Federais
(358)
(7)
(46.173)
Municipais
(8.615)
(621)
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
(621)
(64.410)
(30.915)
(64.410)
Remuneração de capitais próprios
Dividendos
(28.823)
(30.835)
(28.823)
Reservas de lucros
(35.587)
(80)
(35.587)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações financeiras individuais e consolidadas

137
48.751
(48.751)
(7.255)
(5.320)
(1.612)
(323)
(10.582)
(8.386)
(2.196)
(30.915)
(30.835)
(80)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das
atividades operacionais
Lucro líquido antes de
imposto de renda e
contribuição social
64.423
30.915
94.032
36.433
Ajustes:
Depreciação e
amortização
2.632
428
Provisão para perdas ao
valor recuperável
3.900
777
Juros sobre contratos de
arrendamento
621
26
Outros
17
(398)
Resultado de equivalência
patrimonial
(67.462)
(31.004)
(3.022)
(89)
100.787
37.664
Lucro/(prejuízo) ajustado
(Aumento) redução em
contas do ativo
Ativos financeiros
49
(50)
5.923
2.859
Outros créditos e Contas a
Receber
(6)
(22.476)
(690)
Total do (aumento) em
43
(50)
(16.553)
2.169
contas do ativo
Aumento(redução) em
contas do passivo
Imposto de renda e
contribuição social pagos
(13)
(36.995)
(5.386)
Obrigações fiscais e
previdenciárias
84
34.866
69
Negociação e
intermediação de valores
20.838
Obrigações diversas
40
13.242
216
Total do aumento
(redução) em contas do
passivo
111
31.951
(5.101)
Fluxo de caixa (utilizado
nas) proveniente das
(2.868)
(139)
116.185
34.732
atividades operacionais
Fluxo de caixa das
atividades de
investimento
Aquisição de imobilizado e
intangível
(222)
Aquisição de investimentos
(195)
Dividendos recebidos
33.424
34.287
Caixa líquido (utilizado
nas) proveniente das
atividades de
investimento
33.229
34.287
(222)
Fluxo de caixa das
atividades de
financiamento
Pagamento de
arrendamentos
(2.288)
(382)
Aumento do capital social
1.197
1.197
Dividendos pagos
(31.401)
(34.150)
(37.401)
(34.150)
Caixa líquido (utilizado
nas) atividades de
financiamento
(30.204)
(34.150)
(38.492)
(34.532)
Aumento líquido de caixa
e equivalentes de caixa
157
(2)
77.471
200
Caixa e equivalentes de
caixa - início
2
214
14
Saldo inicial oriundo da
MCFL/DTVM (ver Nota 9)
36.134
Caixa e equivalentes de
caixa - final
157
113.819
214
Aumento líquido de caixa
e equivalentes de caixa
157
(2)
77.471
200
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
informações financeiras individuais e consolidadas

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais em 31 de Dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando especificado de outra forma)
1. Informações Gerais: A Oliveira Trust S.A., anteriormente denominada
Confiance Participações S.A. (“OT S.A.”, “Controladora” ou “Companhia”),
com Sede na Avenida das Américas nº 3434, Bloco 7, Sala 202, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.640-102, é uma sociedade anônima,
brasileira, de capital aberto, que foi constituída em setembro de 2014, com
o objetivo de participar em outras sociedades. No segundo semestre de
2021, Oliveira Trust S.A obteve o registro de Companhia Aberta Categoria
“A” junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para tanto, os acionistas
aprovaram: (i) a alteração da denominação da Companhia; (ii) alteração
do Estatuto Social para, entre outros, adaptá-lo aos requerimentos de uma
companhia aberta e ao regulamento do segmento especial de governança
corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão denominado “Nível 2”, mesmo
sem que tenha ocorrido distribuição pública de ações de sua emissão; e (iii)
a reorganização societária na qual as empresas MCFL Participações S.A.
(“MCFL”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“OT DTVM”) e OT Pagamentos S.A.,
que já eram controladas direta ou indiretamente pelos mesmos acionistas
controladores da Companhia, passaram a ser controladas pela OT S.A.,
tornando-se assim a empresa controladora das empresas do Grupo Oliveira
Trust (“Grupo”). Neste mesmo período, visando atuar como uma Instituição
de Pagamento através de sua controlada OT DTVM, a Companhia pleiteou
e obteve junto ao Banco Central (“BACEN”) autorização para emitir moeda
eletrônica no intuito de gerenciar conta de pagamento de usuário final,
conforme mencionado no inciso I do art. 3º da Resolução do BCB nº 80,
de 2021. O órgão máximo de decisão é o Conselho de Administração,
que autorizou a emissão das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas em 22 de fevereiro de 2022.

Efeito do coronavírus sobre as demonstrações financeiras : A
administração do Grupo acompanha as recomendações do Ministério da
Saúde, das Autoridades Federais, Estaduais e Municipais, assim como os
normativos do BACEN e Receita Federal do Brasil que tratam dos efeitos e
impactos da pandemia do COVID -19, decretada pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), desde o dia 11 de março de 2020. Para a preservação
da segurança e saúde dos colaboradores, seus familiares, prestadores
de serviços e clientes, o Grupo adotou rígidos protocolos de segurança
nos locais de trabalho, em conformidade com as recomendações das
autoridades públicas, assim como trabalho remoto em larga escala de
seus colaboradores. Até o momento, não foi identificado impacto negativo
e relevante nas demonstrações financeiras da Companhia em virtude dos
efeitos da pandemia do COVID-19.
2. Relação de entidades consolidadas : As demonstrações financeiras
consolidadas em 31 de dezembro de 2021, abrangem as entidades
controladas Oliveira Trust Servicer S.A. (“OT Servicer”), Holding Trust
S/A (“Holding Trust”), MCFL Participações S.A. (“MCFL”), Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“OT DTVM”) e OT
Pagamentos S.A., sendo a participação da Controladora em cada uma das
controladas, como segue:
Participação no capital (%)
Empresas
Ramo de
controladas
atividade Controle 31/12/2021 31/12/2020
Oliveira
Trust
Servicer S.A.
Prestação de serviços
Direto
100
100
Holding
Trust S/A
Holding
Direto
100
100
MCFL
Participações S.A.
Holding
Direto
100
Oliveira Trust
D.T.V.M S.A.
Distribuidora de TVM Indireto
100
OT
pagamentos
Instituição de pagamento Indireto
100
-

As demonstrações financeiras consolidadas do exercício de 2020,
apresentadas de forma comparativa ao exercício de 2021, abrangem as
entidades controladas OT Servicer e Holding Trust. (i) Oliveira Trust Servicer
S.A.: Com sede na Avenida das Américas, 3434, bloco 7, sala 202, Barra da
Tijuca - Rio de janeiro - RJ - CEP 22.640-102, é uma sociedade anônima,
brasileira, de capital fechado. Foi constituída em 15 de agosto de 1997, com o
objetivo de prestação de serviços de consultoria e assessoria na elaboração
de estudos de viabilidade e no planejamento e estruturação de operações
financeiras, bem como de consultoria na intermediação, na fiscalização e no
controle de ativos; prestação de serviços de controle e expedição de cobrança
simples de ativos de terceiros; assessoria a credores e/ou devedores, em
reestruturação de dívidas; assessoria a empresas e instituições financeiras
na emissão pública de valores mobiliários; representação de credores em
operações estruturadas (“Trustee”); a prestação de serviço de administração
e/ou gestão de bens de terceiros, fundos de investimento e a administração
de carteira de valores mobiliários; e a prestação de Serviços qualificados,
notadamente controladoria de ativos e passivos para fundos de investimento.
(ii) Holding Trust S.A.: Com sede na Avenida das Américas, 3434, bloco 7,
sala 201, parte, Barra da Tijuca - Rio de janeiro - RJ - CEP 22.640-102, é uma
sociedade anônima, brasileira, de capital fechado. Foi constituída em 26 de
dezembro de 2016, com o objetivo de participar em outras companhias, que
sejam veículos (“Sociedades de Propósito Específico”), sem obter controle
ou poderes sobre estes, tendo em vista que tais veículos são criados para
abrigar bens e/ou direitos de credores e viabilizar a prestação de serviços de
“Trustee” e outros. Tais serviços são remunerados de acordo com as práticas

de mercado, sendo todos os direitos e obrigações, assim como os riscos e
retornos, substancialmente repassados aos credores dos referidos veículos.
Assim, na execução desses objetivos a Holding participa: (a) Na Geyve
Participações e Serviços Fiduciários S.A. até a data de 28 de maio de 2021,
data de liquidação da companhia, cujo saldo contábil do investimento era de
R$ 1 (R$ 1 em 2020), sendo que o Capital Social do veículo era de R$ 1 (R$
1 em 2020). O veículo foi criado para abrigar os bens e direitos de certos
credores decorrentes de execução de garantias de operações de crédito,
na qual atua na prestação de serviços fiduciários remunerados a preço fixo,
independente da performance dos bens e direitos da Geyve, sendo os riscos
e benefícios dos referidos bens e ativos transferidos aos credores; (b) Na
SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., cujo saldo
contábil do investimento em no exercício de 2021 é de R$ 10 (R$ 10 em
2020), sendo o Capital Social do veículo de R$ 10 (R$ 10 em 2020). O veículo
foi criado para abrigar os direitos creditórios financeiros cedidos ao veículo
por entidade originadora (“cedente”), como lastro (alienação fiduciária) da
emissão de debêntures realizada e subscrita por debenturistas (“principal”),
na qual empresas ligadas atuam na prestação de serviço de controle e
verificações conforme estabelecido em contrato, sendo remuneradas a
preço fixo, independente da performance dos direitos creditórios da SRC,
sendo os riscos e benefícios dos referidos direitos creditórios transferidos
integralmente aos credores (debenturistas) e/ou cedente; e (c) Na SRC II
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., constituída em 14
de abril de 2021, cujo saldo contábil do investimento em 31 de dezembro
de 2021 é de R$ 10, sendo o Capital Social do veículo de R$ 10. O veículo
foi criado para abrigar os direitos creditórios financeiros cedidos ao veículo
por entidade originadora (“cedente”), como lastro (alienação fiduciária) da
emissão de debêntures realizada e subscrita por debenturistas (“principal”),
na qual empresas ligadas atuam na prestação de serviço de controle e
verificações conforme estabelecido em contrato, sendo remuneradas a
preço fixo, independente da performance dos direitos creditórios da SRC II,
sendo os riscos e benefícios dos referidos direitos creditórios transferidos
integralmente aos credores (debenturistas) e/ou cedente. Tendo em vista as
características das referidas participações, os ativos e passivos dos veículos
estão apresentados em bases líquidas na rubrica de “Outros investimentos”
no balanço patrimonial. (iii) MCFL Participações S.A.: Com sede na Avenida
das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, parte, barra da tijuca - Rio de janeiro
- RJ - CEP 22.640-102. Foi constituída em 03 de dezembro de 2015, com o
objetivo de participar exclusivamente no capital da Oliveira Trust Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Até 31 de dezembro de 2020, a MCFL
detinha 31,92% do capital social da OT DTVM, sendo os 69,08% restantes
detidos diretamente pelos acionistas controladores do Grupo. A partir de 31 de
março de 2021, com a reorganização societária descrita na Nota Explicativa
nº21, a MCFL Participações S.A. detém 100% do capital social da OT
DTVM. (iv) Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A.: A OT DTVM, controlada direta da MCFL, tem sede na Avenida das
Américas, 3434, bloco 7, sala 201, barra da tijuca - Rio de janeiro - RJ CEP 22.640-102 tem por objetivo administrar carteiras e custodiar títulos e
valores mobiliários, exercer funções de agente fiduciário, instituir, organizar
e administrar fundos de investimentos, além das atividades descritas em seu
estatuto social, conforme observado nas disposições legais e regulamentares
emanadas principalmente da CVM e do (Bacen). (v) OT Pagamentos S.A.:
A OT Pagamentos S.A., controlada direta da OT DTVM, tinha por objeto a
instituição e administração de arranjo de pagamento próprio, foi responsável
por desenvolver as regras e procedimentos que disciplinam a prestação de
serviços de pagamento ao público; e a prestação de atividades, no âmbito
do seu próprio arranjo de pagamento ou de terceiros, como instituição de
pagamento, que incluíam, mas não se limitavam a prestação de emissão de
instrumentos de pagamento pré-pagos. Em 30 de novembro de 2021, a OT
Pagamentos, que estava em fase pré-operacional, foi encerrada, uma vez
que a controlada OT DTVM obteve junto ao BACEN a permissão de atuar
com conta de pagamento.
3. Base de preparação e declaração de conformidade: As principais práticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas estão descritas abaixo: a. Demonstrações financeiras individuais e consolidadas: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021, foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos
e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
e as normas internacionais de relatórios financeiros Internacional Financial
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB). Desta forma, todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas,
e que correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão. Na
elaboração das demonstrações financeiras foi considerado o custo histórico como base de valor. A Companhia considerou as orientações emanadas
da Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014,
na preparação das suas demonstrações financeiras. Desta forma, todas as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente
elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão. Não houve mudanças nas prática contábeis adotadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 em relação àquelas
praticadas em 31 de dezembro de 2020, além de novos pronunciamentos,
interpretações e alterações que eventualmente entraram em vigor após
31 de dezembro de 2020. b. Base de consolidação: Na elaboração das
demonstrações financeiras consolidadas, foram considerados os requisitos

definidos no CPC 36 (R3), adotando-se as seguintes principais políticas. (i)
Controladas: Controladas são todas as entidades nas quais a OT S.A. detém o controle. A Companhia controla uma entidade quando está exposta
ou tem direito a retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a
entidade e tem capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que
exerce sobre a entidade. As controladas são totalmente consolidadas, a partir
da data em que o controle é transferido à Companhia e interrompido quando
esta deixa de ter o controle. As políticas contábeis das controladas estão
alinhadas com as políticas adotadas pela Controladora. Nas demonstrações
financeiras individuais da Controladora os resultados das controladas são
reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial. (ii) Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na
preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com companhias investidas registradas por
equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção
da participação da OT S.A. no capital social da controlada. Prejuízos não
realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de
perda por redução ao valor recuperável.
4. Resumo das principais políticas contábeis significativas: a. Moeda
funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão
apresentadas em milhares de reais. O Real é a moeda funcional e de
apresentação. As informações apresentadas em milhares de reais foram
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra
forma. b. Caixa e equivalentes de caixa: Correspondem a recursos
utilizados para gerenciamento dos compromissos de curto prazo e, de modo
geral, incluem o caixa em espécie, contas bancárias de livre movimentação e
aplicações financeiras com liquidez imediata, prazo de vencimento igual ou
inferior a três meses e com risco insignificante de variação no seu valor de
mercado. O caixa em espécie e as contas bancárias são reconhecidos pelo
custo amortizado. Já as aplicações financeiras são reconhecidas pelo
montante aplicado, acrescidos dos rendimentos auferidos e não apresentam
diferença significativa em relação ao seu valor de mercado, correspondendo
assim ao seu valor justo. c. Ativos financeiros: Reconhecimento e
mensuração inicial: Contas a receber de clientes são reconhecidos
inicialmente na data em que foram originados, ou seja, quando os serviços
foram prestados, baseados em contratos que estabelecem claramente o
valor a serem faturados por natureza de serviço prestado. Não são adotadas
estimativas para a determinação da receita de prestação de serviços. Todos
os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando
a Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Um
ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um
componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é
inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não
mensurado ao VJR, dos custos de transação, que são diretamente atribuíveis
à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um
componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao
preço da operação. No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é
classificado pela Administração como mensurado ao custo amortizado ou ao
valor justo por meio do resultado (“VJR”) ou valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (“VJORA”). A Administração realiza uma avaliação
do objetivo para o qual um ativo financeiro é mantido em carteira e que melhor
reflete a maneira pela qual o negócio é gerido. Todos os ativos financeiros
não classificados como mensurados ao custo amortizado, são classificados
como ao VJR ou VJORA. Um ativo financeiro é mensurado ao custo
amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado
como mensurado ao Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”) ou a Valor
Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (“VJORA”): (ii.1) é
mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos
financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; (ii.2) seus termos
contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo financeiro, a
Administração usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os
valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da
seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados
ativos para ativos e passivos financeiros idênticos, estando nesta categoria
as aplicações financeiras em Letras Financeiras do Tesouro Nacional,
conforme Nota n° 6. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no
Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo financeiros, diretamente
(preços) ou indiretamente (derivado de preços), estando nesta categoria as
aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários e em cotas de
fundos de investimento, conforme Nota Explicativa n° 6. • Nível 3: inputs,
para o ativo ou passivo financeiros, que não são baseados em dados
observáveis de mercado (inputs não observáveis). Classificação e
mensuração subsequente: Os ativos financeiros não são reclassificados
subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a OT S.A. mude
o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos
os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período
de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Os ativos
financeiros classificados ao custo amortizado são mensurados utilizando o
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas ao seu
valor de recuperação. A receita de juros, ganhos e perdas auferidas sobre
esses ativos, assim com a perda para ajuste ao seu valor recuperável são
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reconhecidas no resultado do exercício. Os ativos financeiros gerenciados
com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados pela
Companhia ao valor justo por meio do resultado. Esses ativos são
continuamente mensurados ao valor justo. O ajuste a valor justo, os juros ou
receita de dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício.
Desreconhecimento: Ativos financeiros: As transferências de ativos
financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o
desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente
com o reconhecimento contínuo dos ativos da OT S.A. A Companhia
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos
de caixa do ativo expiram, ou quando a OT S.A. transfere os direitos
contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo
financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a OT
S.A. nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle
sobre o ativo financeiro. d. Contas a receber e mensuração das perdas de
crédito esperadas: As contas a receber de clientes correspondem aos
valores a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades
da Companhia. As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, deduzido
por provisão para perdas, quando aplicável. As perdas de crédito esperadas
são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As
perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as
insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos,
de acordo com o contrato, e aqueles que a Companhia espera receber). Em
cada data de balanço, a Administração avalia se os ativos financeiros
contabilizados pelo custo amortizado estão com problemas de recuperação.
Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um
ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados
do ativo financeiro. A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto desses ativos. O
valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando não há
expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em
parte. Com relação a clientes individuais, é adotada a política de baixar o
valor contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido há mais de 180
dias e a Administração considera que não há mais expectativa razoável de
recuperação. Os acionistas controladores não esperam nenhuma recuperação
significativa do valor baixado, entretanto, os ativos financeiros baixados
podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos
procedimentos para a recuperação dos valores devidos. e. Imobilizado: O
imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil
do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado,
somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros
associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com
segurança. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no
método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item
do imobilizado. f. Tributos: As receitas de serviços estão sujeitas aos
seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Nome do tributo
Sigla Alíquotas
Contribuição para o Programa de Integração Social
PIS
0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS
3,00%
No caso da OT DTVM a alíquota da COFINS aplicável é de 4%. O Imposto de
Renda e a Contribuição Social são apurados, individualmente por cada
entidade, em duas opções, conforme abaixo: Na opção pelo regime fiscal
de “lucro presumido”: A base de cálculo dos tributos é calculada sobre 32%
da Receita Bruta de prestação de serviços, adicionada das demais receitas
tributáveis, sendo estes apurados e pagos trimestralmente, com base nas
alíquotas de 15% e 9% respectivamente, com adicional de 10% para o
Imposto de Renda, após redução de R$ 240 da base de cálculo. Na opção
pelo regime fiscal de “lucro real”: A base de cálculo é o lucro anual
tributável sobre o qual é aplicada, para fins de imposto de renda, a alíquota
de 15% e, quando aplicável, acrescida de adicional específico de 10% sobre
o lucro tributável que ultrapassar R$ 240. Para fins da contribuição social, na
OT DTVM é aplicada a alíquota de 15% sobre o lucro antes do imposto de
renda, ajustada para 20% em 1º de julho de 2021, permanecendo até 31 de
dezembro de 2021 na forma da legislação em vigor (ver Notas Explicativas
nº24 e 32 (b)). g. Despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social
diferidos: Os créditos e obrigações tributários diferidos, decorrentes das
diferenças temporárias, foram apurados e registrados, levando em
consideração as alíquotas de Imposto de Renda e da Contribuição Social
vigentes e as expectativas de realização de acordo com as operações que os
produziram e reconhecidos apenas quando todos os requisitos para sua
constituição, foram atendidos. h. Ativos e passivos contingentes, provisão
para riscos e obrigações legais (fiscais e previdenciárias): O
reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos, provisão para
riscos e das obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de
acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 - Provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes, conforme segue: • Ativos contingentes:
não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre
as quais não cabem mais recursos; • Provisão para riscos: é reconhecida
nas demonstrações financeiras quando, com base na opinião de assessores
jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, e sempre que os montantes envolvidos
forem mensuráveis com suficiente segurança; • Os passivos contingentes
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos: são
divulgados nas demonstrações financeiras, enquanto aqueles classificados
como perda remota não são passíveis de provisão ou divulgação. Os
montantes registrados são atualizados de acordo com a legislação vigente; •
Obrigações fiscais correntes (fiscais e previdenciárias): referem-se a
demandas judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade e a
constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. i. Benefícios a
empregados: (i) Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de
benefícios de curto prazo são reconhecidas como despesas de pessoal
conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido
pelo montante do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma
obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função
de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser
estimada de maneira confiável. As participações nos lucros a empregados
são provisionadas em bases mensais pela Companhia, de acordo com a
estimativa de atendimento de metas. (ii) Benefícios de longo prazo: As
bonificações são reconhecidas como despesas de pessoal. O passivo é
reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso se tenha uma
obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função
de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser
estimada de maneira confiável. A Companhia concedeu benefícios de longo
prazo na forma de bonificação. Conforme descrito na Nota explicativa nº 21,
em 30 de junho de 2021, os acionistas aprovaram a criação do Plano de
Opções aos seus executivos. Não obstante, ainda não foi aprovado pelo
Conselho de Administração qualquer “programa de opções” dentro do referido
Plano de Opções. j. Capital social: O capital social da Companhia é
composto por ações ordinárias e preferenciais, as quais são classificadas no
patrimônio líquido. Os custos de transação diretamente atribuíveis à emissão
de novas ações são demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora
do capital, líquidos de impostos. k. Lucro por ação - básico e diluído: O
lucro básico por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido do exercício
atribuível aos acionistas da OT S.A., considerando o número total de ações
no respectivo exercício. l. Reconhecimento da Receita: A receita é
mensurada pelo valor justo da contra- partida recebida ou a receber, deduzida
de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou
bonificações concedidos ao cliente e outras deduções similares. Conforme
descrito na Nota Explicativa nº 29 Informação por segmentos a Companhia
presta serviços de administração de fundos de investimento; serviços
qualificados (compostos por serviços de escrituração, custódia, controladoria
e contabilidade) e serviços fiduciários. Quanto a natureza e a época do
cumprimento das obrigações de desempenho, incluindo condições de
pagamento significativas. As receitas são reconhecidas mensalmente,
considerando a efetiva prestação do serviço contratado, ao longo dos prazos
contratuais. Em geral o recebimento pela prestação de serviços ocorrer em
até 15 dias do mês subsequente ao da referida prestação. Para alguns
serviços de natureza fiduciária, pode haver o faturamento e recebimento
antecipado do preço contratado, sendo tais recurso registrados como Receita
Antecipada que é baixada conforme a constituição do contas a receber, uma
vez cumpridas as obrigações de desempenho pela Companhia. m.
Demonstração do valor adicionado: A DVA foi preparada de acordo com os

critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do
Valor Adicionado”. Essa demonstração, fundamentada em conceitos
macroeconômicos, buscam apresentar a parcela da OT S.A. na formação do
Produto Interno Bruto (“PIB”) por meio da apuração dos respectivos valores
adicionados tanto pela Companhia, quanto o recebido de outras entidades,
como também a distribuição desses montantes aos seus empregados,
esferas governamentais, arrendadores de ativos, credores por empréstimos,
financiamentos e títulos de dívida, acionistas controladores e não
controladores, e outras remunerações que configurem transferência de
riqueza a terceiros. O referido valor adicionado representa a riqueza criada,
de forma geral, medido pelas receitas de vendas de bens e dos serviços
prestados, menos os respectivos insumos adquiridos de terceiros, incluindo
também o valor adicionado produzido por terceiros e transferido à Companhia.
A DVA é requerida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e apresentada
como informação suplementar às demonstrações financeiras para fins de
IFRS. n. Segmentos operacionais: Os segmentos operacionais são
apresentados de modo consistente com o relatório interno fornecido para o
principal tomador de decisões da OT S.A., conforme decisão da diretoria, que
é o órgão responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de
desempenho dos segmentos operacionais. o. Uso de estimativas e
julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por
parte da Administração no processo de aplicação das práticas contábeis da
Companhia e suas controladas. Aquelas áreas que requerem maior nível de
julgamento e que possuem maior complexidade, bem como as áreas cujas
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota n° 4(h) - mensuração
da provisão para contingências; • Nota n° 6 - mensuração do valor justo dos
ativos financeiros (títulos e valores mobiliários); e • Nota n° 7 - mensuração
de perda de crédito esperada para contas a receber. Principais premissas
utilizadas na determinação do valor da perda esperada. p. Novas normas,
revisões e interpretações emitidas que ainda não estavam em vigor em
31 de dezembro de 2021: As seguintes normas alteradas e interpretações
com aplicação para os períodos anuais com início em, ou após, 01/01/2022,
não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da
Companhia e de suas controladas: • Contratos onerosos - Custo de
cumprimento de contrato (Alterações à IAS 37) Aplicam-se a períodos anuais
com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na
data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. A alteração
determina de forma específica quais custos devem ser considerados ao
calcular o custo de cumprimento de um contrato. O Grupo não espera
impactos significativos quando da adoção desta norma; • Alteração na norma
IAS 16 Imobilizado - Classificação do resultado gerado antes do imobilizado
estar em condições projetadas de uso. Esclarece aspectos a serem
considerados para a classificação de itens produzidos antes do imobilizado
estar nas condições projetadas de uso. Esta alteração de norma é efetiva
para exercícios iniciados em/ou após 01/01/2022; • Melhorias anuais nas
Normas IFRS 2018-2020 efetiva para períodos iniciados em ou após
01/01/2022. Efetua alterações nas normas IFRS 1, abordando aspectos de
primeira adoção em uma controlada; IFRS 9, abordando o critério do teste de
10% para a reversão de passivos financeiros; IFRS 16, abordando exemplos
ilustrativos de arrendamento mercantil e IAS 41, abordando aspectos de
mensuração a valor justo. Estas alterações de norma são efetivas para
exercícios iniciados em/ou após 01/01/2022; • Alteração na norma IFRS 3 inclui alinhamentos conceituais com a estrutura conceitual das IFRS, efetivas
para períodos iniciados em ou após 01/01/2022; • Alteração na norma IAS 8
- altera a definição de estimativa contábil, que passou a ser considerada
como “valores monetários nas demonstrações contábeis sujeitos à incerteza
na mensuração”, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; •
Alteração na norma IAS 12 - traz exceção adicional da isenção de
reconhecimento inicial do imposto diferido relacionado a ativo e passivo
resultante de uma única transação, efetiva para períodos iniciados em ou
após 01/01/2023; • Alteração na norma IFRS 17 - inclui esclarecimentos de
aspectos referentes a contratos de seguros, efetiva para períodos iniciados
em ou após 01/01/2023; • Alteração na norma IFRS 4 - Extensão das isenções
temporárias da aplicação da IFRS 9 para seguradoras. Esclarece aspectos
referentes a contratos de seguro e a isenção temporária de aplicação da
norma IFRS 9 para seguradoras, efetiva para períodos iniciados em ou após
01/01/2023; e • Alteração na norma IAS 1 - Classificação de passivos como
Circulante ou Não-circulante. Esta alteração esclarece aspectos a serem
considerados para a classificação de passivos como circulante e nãocirculante, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023. p.
Demonstrações financeiras combinadas em 31 de dezembro de 2020:
Considerando-se que até 31 de dezembro de 2020, a Companhia detinha o
controle da OT Holding e da Servicer e no primeiro semestre de 2021, com
base na reorganização societária descrita na Nota Explicativa nº 1, passou
também a controlar a MCFL e suas controladas e, de modo a facilitar o
entendimento e apresentar uma melhor base de comparabilidade para o
leitor, apresentam-se a seguir as demonstrações financeiras combinadas
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. As demonstrações
financeiras combinadas foram elaboradas tomando como base as
demonstrações financeiras individuais e/ou consolidadas de cada uma das
entidades incluídas na combinação, e foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos e
orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em
especial o CPC 44, bem como as normas internacionais de relatórios
financeiros (Internacional Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas
pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB). Os seguintes critérios
foram adotados para a combinação das demonstrações financeiras de cada
entidade incluída nas demonstrações financeiras combinadas: • Eliminação
dos saldos das contas de ativos e passivos entre as entidades; • Eliminação
dos ganhos e perdas não realizados oriundos de transações entre as
entidades incluídas na combinação; • Eliminação dos resultados de
equivalência patrimonial contra o investimento na proporção da participação
no capital social da controlada combinada; • Eliminação do patrimônio líquido
das entidades controladas contra o correspondente investimento nas
entidades controladoras incluídas na combinação. As demonstrações
financeiras das entidades operacionais incluídas nas demonstrações
financeiras combinadas em 31 de dezembro de 2020 encontram-se
detalhadas a seguir:
Servicer Holding Trust MCFL (*)
Ativo
7.561
247
73.960
Patrimônio Líquido
1.200
31
28.738
Lucro líquido
30.851
153
26.140
(*) Demonstrações financeiras combinadas com as controladas OT DTVM
e OT Pagamentos, incluindo também a participação direta dos acionistas
controladores no capital social da OT DTVM. De modo a apresentar uma
base de comparação apropriada, o Balanço patrimonial, a Demonstração
do resultado do exercício e a Demonstração do fluxo de caixa a seguir
consideram as demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro
de 2021 comparativas às demonstrações financeiras combinadas do exercício
anterior: i. Balanço patrimonial consolidado e combinado
Consolidado Combinado
31.12.2021 31.12.2020
Ativo circulante
131.021
70.820
Caixa e equivalentes de caixa
113.819
36.348
Ativos financeiros
230
26.865
Contas a receber de clientes
7.125
1.221
Outros créditos
9.847
6.386

Ativo não circulante
Créditos Tributários
Ativos financeiros
Outros Investimentos
Direitos de uso
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
Passivo circulante
Fiscais e previdenciários
Arrendamento financeiro
Receitas Antecipadas
Negociação e intermediação de valores
Obrigações trabalhistas
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
Passivo não circulante

12.229
2.248
26
8.269
1.637
49

10.997
1.458
6
11
7.573
1.877
72

143.250
68.099
29.571
1.934
1.167
20.838
9.528
5.061
8.564

81.817
46.022
20.323
2.055
6.962
6.214
8.579
1.889
5.777

6. Ativos financeiros : Os ativos financeiros são compostos pelos títulos e valores mobiliários, a seguir demonstrados. (i) Avaliados pelo valor justo por
meio de resultado:
31 de dezembro de 2021
31 de dezembro de 2020
Consolidado
Controladora
Consolidado
Descrição
Nível Valor de de
Custo
Valor de
Custo
Valor de
Custo
hierarquia
mercado
amortizado
mercado
amortizado
mercado
amortizado
Certificados de depósitos bancários
Nível 2
74
74
Letras financeiras do tesouro (a)
Nível 1
1.202
1.202
Fundo OT Soberano (b)
Nível 2
230
230
49
49
4.877
4.877
Total
230
230
49
49
6.153
6.153

Arrendamento financeiro
Receitas Antecipadas
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do passivo e patrimônio líquido

6.598
1.966

5.777
-

66.586
30.999
35.587
-

30.018
10.339
19.742
(63)

143.250

81.817

ii. Demonstração do resultado consolidado e combinado:
Consolidado Combinado
31.12.2021 31.12.2020
Receita líquida da prestação de serviços
179.843
133.325
Receitas/despesas operacionais
(89.806)
(57.033)
Despesas de pessoal
(58.566)
(36.941)
Despesas administrativas
(27.906)
(18.439)
Provisão para perdas esperadas
(2.169)
(854)
Perda de créditos não recuperados
(1.730)
(753)
Outras receitas (despesas) operacionais
565
(46)
Lucro antes do resultado financeiro
e tributos sobre o lucro
90.037
76.292
Resultado financeiro
3.995
1.131
Receitas financeiras
4.616
1.909
Despesas financeiras
(621)
(778)
Lucro antes do Imposto de
Renda e Contribuição Social
94.032
77.423
Tributos sobre o lucro
(29.622)
(20.368)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes
(30.468)
(21.826)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
846
1.458
Lucro líquido do exercício
64.410
57.055
iii. Fluxo de caixa consolidado e combinado - método indireto:
consolidado Combinado
31.12.2021 31.12.2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes de imposto de renda
e contribuição social
94.032
77.423
Ajustes:
Depreciação e amortização
2.632
2.167
Provisão para perdas esperadas
3.900
854
Juros sobre contratos de arrendamento
621
518
Outros
(398)
(62)
Lucro ajustado
100.787
80.900
(Aumento)Redução em contas do ativo
Ativos financeiros
5.923
4.665
Outros créditos
(22.476)
(977)
Total da redução em contas do ativo
16.553)
3.688
Aumento(redução) em contas do passivo
Imposto de renda e contribuição social pagos
(36.995)
(17.486)
Obrigações fiscais e previdenciárias
34.866
418
Negociação e intermediação de valores
20.838
(486)
Obrigações diversas
13.242
2.614
Total do aumento/(redução) em
contas do passivo
31.951
(14.940)
Fluxo de caixa proveniente das
atividades operacionais
116.185
69.648
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
(222)
(1.110)
Caixa líquido utilizado nas
atividades de investimento
(222)
(1.110)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos
(2.288)
(2.090)
Aumento do capital social
1.197
Dividendos pagos
(37.401)
(40.819)
Caixa líquido utilizado nas
atividades de financiamento
(38.492)
(42.909)
Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa
77.471
25.629
Caixa e equivalentes de caixa - início
214
10.719
Saldo inicial oriundo da MCFL/DTVM - (ver Nota 9)
36.134
Caixa e equivalentes de caixa - final
113.819
36.348
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
77.471
25.629
iv. Participação no resultado por segmentos (*): No exercício findo em
31 de dezembro de 2020, o segmento de serviços qualificados responde
por aproximadamente 37,83% (R$ 50.433) do total da receita líquida do
combinado, seguido por administração de fundos com 37,17% (R$ 49.555)
e serviços fiduciários com 25,00% (R$ 33.337). Desta forma, é apresentada
abaixo a demonstração do resultado por cada um desses segmentos:
Em 31 de
(1) Fundos (2) SQ(3) Serviços
dezembro de 2020
FiduciáriosCombinado
Receita líquida da
prestação de serviços
49.555 50.433
33.337
133.325
Receitas (despesas)
operacionais
(20.064) (23.174)
(13.795)
(57.033)
Despesas de pessoal
(13.741) (13.895)
(9.305)
(36.941)
Despesas administrativas
(5.824) (8.726)
(3.887)
(18.438)
Provisão p/outros créditos
de liquidação duvidosa
(483)
(533)
(592)
(1.607)
Outras receitas (despesas)
operacionais
(16)
(20)
(11)
(46)
Resultado antes das receitas
(despesas) financeiras líquidas
de impostos
29.491 27.259
19.542
76.292
Receitas/despesas
178
703
250
1.131
financeiras líquidas
Imposto de renda e
contribuição social
(7.158) (6.979)
(6.231)
(20.368)
Lucro líquido do exercício
22.511 20.983
13.561
57.055
(*) Ver definição de cada segmento na Nota Explicativa nº 29.
5. Caixa e equivalentes de caixa:
Controladora
Descrição
31/12/2021
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras
de liquidez:
157
Operações compromissadas
- LTN (a)
Aplicação em Fundo Corp
Federal Plus RF CP FICFI (b)
157
Aplicações automáticas em CDB (c)
Numerários em trânsito (D+1)
Total
157

31/12/2021
232

Consolidado
31/12/2020
214

113.438

-

89.135

-

24.303
24
125
113.819

214

(a) Estão representadas por operações compromissadas lastreadas por
Letras Financeiras do Tesouro, com o resgate/revenda, com vencimento
no dia útil seguinte; (b) O fundo CORP Federal Plus Renda Fixa Curto
Prazo - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento, busca
acompanhar o CDI por meio de uma carteira de curto prazo com alocação
em operações compromissadas; (c) São representadas por aplicações
automáticas em Certificados de Depósitos Bancários (“CDB”) realizados
de forma indireta pelas instituições financeiras na qual a Companhia detém
conta corrente, estando disponíveis para resgate automático, descontando
os impostos incidentes aplicáveis aos investimentos em renda fixa; (d)
Depósitos realizados por clientes no último dia do mês, cujo recebimento
será evidenciado no extrato no primeiro dia do mês seguinte.

do valor contábil que será provisionado. Para contas a receber de um mesmo
devedor a provisão é mensurada sobre todo o fluxo de caixa esperado desse
devedor, levando em consideração a classificação que representa o maior
risco, a natureza da transação e as características das operações.
Descrição
31/12/2021 31/12/2020
Saldos iniciais
(2.076)
(1.300)
Saldo oriundo da MCFL
(3.644)
Constituição
(4.972)
(1.820)
Reversão
2.803
1.044
(7.889)
(2.076)
(a) As Letras Financeiras do Tesouro (“LFT”) são títulos com alta liquidez no mercado e mantidas para negociação, mensurado pelo valor justo por meio de Saldos finais
resultado; (b) A carteira do fundo OT Soberano é composta, substancialmente, por LFT e operações compromissadas, com lastro em títulos públicos. As cotas (iii) Perdas de créditos não recuperados: No exercício findo em 31 de
do fundo não têm prazo de carência para resgate.
dezembro de 2021, houve baixa como perdas efetivas para os valores
7. Contas a receber e provisão para perdas de créditos esperadas Vencidos de 181 a 360 dias
1.792
418 considerados incobráveis, no montante de R$1.730 (R$142 em 2020).
(Consolidado): Refere-se às contas a receber com expectativa de Vencidos acima de 361dias
3.564
959 8. Outros créditos: (i) Composição do saldo por natureza:
recebimento no curto prazo, líquido da provisão para perdas de créditos
Controladora
Consolidado
Provisão para perdas de créditos esperadas
(7.889)
(2.076)
esperadas:
Descrição
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Total
7.125
325
(i) Saldo por natureza:
Adiantamentos e
Descrição
31/12/2021 31/12/2020 (ii) Movimentação da provisão para perdas de créditos esperadas, antecipações salariais
13
associada ao contas a receber por serviços prestados: Em conformidade
Serviços prestados a receber, dos quais:
15.014
2.401
com os princípios estabelecidos na Nota Explicativa nº 4(d), a provisão é Adiantamento para despesas
707
6
A vencer
2.733
- constituída com base em perdas esperadas de créditos a receber por serviços reembolsáveis
1
216
Vencidos até 30 dias
4.745
310 prestados, como também na análise de risco individual das contas a receber, Outras contas a receber
Despesas Antecipadas
554
Vencidos de 31 a 60 dias
661
226 onde seu montante é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas
ao valor de recuperação de contas a receber de clientes. A metodologia PIS, COFINS, IR E
Vencidos de 61 a 90 dias
557
200 consiste em atribuir aos títulos que compõem as contas a receber um rating, CSLL a compensar
5
8.586
99
6
9.847
334
Vencidos de 91 a 180 dias
961
288 determinado pelos dias em atraso do título vencido, o qual define percentual Total
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9. Investimentos em controladas (Controladora): (i) Demonstrações financeiras das investidas:
31/12/2021
Servicer
Holding Trust
MCFL (*)
Total
Total do ativo
28.567
112
114.500
143.179
Capital social
1.000
10
28.717
29.727
Reserva de lucros
200
18.729
18.929
Patrimônio líquido
1.200
(17)
47.446
48.629
Lucro
(prejuízo)
36.500
(47)
30.993
67.446
Dividendos distribuídos
36.500
12.263
48.763
(*)Demonstrações financeiras consolidadas com a controlada OT DTVM.

Servicer
7.561
1.000
200
1.200

Holding Trust
247
10
21
31

30.851
30.851

153
134

31/12/2020
Total
7.808
1.010
221
1.231
líquido
31.004
30.985

(iii) Movimentação dos investimentos (Controladora):
Saldos iniciais

OT Servicer
1.200

Holding
31

31/12/2021
MCFL
-

DTVM
-

Total
1.231

36.500
(36.500)
1.200

(31)
-

9.166
195
19.355
30.993
(12.263)
47.446

19.355
(19.355)
-

28.521
195
67.462
(48.763)
48.646

Aquisições (*)
Aumento de capital em espécie (*)
Aumento de capital em ações (*)
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos distribuídos
Saldos finais

31/12/2020
OT Servicer Holding
Total
1.200
12
1.212
30.851
(30.851)
1.200

153
(134)
31

31.004
(30.985)
1.231

(*) Em função da reorganização societária descrita na Nota Explicativa nº 21, em 2021, os acionistas da OT S.A., aumentaram o capital social da Companhia
com as participações de 100% do capital social da MCFL e de 60,92% do capital da OT DTVM aos seus respectivos valores patrimoniais contábeis em 31
de dezembro de 2020; na sequência, a OT S.A. aumentou o capital da MCFL com as ações representativas de 60,92% do capital social da OT DTVM e R$
195 em espécie. Desta forma a Companhia passou a deter, direta e indiretamente, 100% do capital da MCFL e da OT DTVM, sendo esses investimentos
avaliados por equivalência patrimonial e objeto de consolidação nas demonstrações financeiras da Companhia.
11. Imobilizado (Consolidado):
Consolidado
Composição
Taxa de depreciação a.a.
10%
10%
10%
20%
20%
20%

Imobilizado em operação
Instalações
Móveis e equipamentos de uso
Sistema de comunicação
Sistema de processamento de dados
Sistema de segurança
Outros
Total

Movimentação
Instalações
Saldo em 31/12/2019
167
Aquisições
Baixas
Depreciação
(76)
Saldo em 31/12/2020
91
Incorporado da MCFL em 01/01/2021
Depreciação ac dos bens incorporados da MCFL
Saldo da Incorporação em 01/01/2021
Saldo em 01/01/2021
91
Aquisições
Depreciação
(16)
Saldo em 31/12/2021
75

Custo
167
998
257
1.768
21
602
3.813

Móveis e equipamentos de uso
362
(297)
65
567
(291)
276
341
70
(59)
352

31/12/2021
Depreciação
acumulada Saldo líquido
(92)
75
(646)
352
(132)
125
(1.042)
726
(20)
1
(244)
358
(2.176)
1.637
Consolidado
Sistema de
comunicação
74
(7)
(61)
6
190
(51)
139
145
(20)
125

Custo
167
362
67
345
15
96
1.052

Sistema de processamento de dados
347
(2)
(282)
63
1.276
(511)
765
828
152
(254)
726

31/12/2020
Depreciação
acumulada Saldo líquido
(76)
91
(297)
65
(61)
6
(282)
63
(13)
2
(77)
19
(806)
246
Sistema de
segurança
15
(13)
2
6
(6)
2
(1)
1

Outros
96
(77)
19
506
(55)
451
470
(112)
358

Total
1.061
(9)
(806)
246
2.545
(914)
1.631
1.877
222
(462)
1.637

12. Intangível (Consolidado):
Consolidado
Composição
Taxa de depreciação a.a.
20%

Imobilizado em operação
Softwares e licenças de uso
Total

Consolidado
Movimentação
Softwares
Saldo em 31/12/2019
5
Amortização
(3)
Saldo em 31/12/2020
2
Incorporado da MCFL em 01/01/2021
329
Amortização dos bens incorporados da MCFL
(259)
Saldo da Incorporação em 01/01/2021
70
Saldo em 01/01/2021
72
Saldo da Incorporação em 01/01/2021
1
Amortização
(24)
Saldo em 31/12/2021
49

31/12/2021
Depreciação
Custo
acumulada Saldo líquido
469
(420)
49
469
(420)
49
Total
5
(3)
2
329
(259)
70
72
1
(24)
49

13. Impairment : A Administração efetua, anualmente, análise com objetivo
de verificar evidências que possam indicar uma redução no valor recuperável
dos seus ativos não financeiros. Nos exercícios findos em 31 de dezembro
2021 e de 2020, não foram identificados fatores que pudessem indicar uma
redução no valor recuperável dos ativos.
14. Obrigações fiscais e previdenciárias : Referem-se a obrigações de
impostos a pagar.
Controladora
Consolidado
Descrição
31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
IRPJ e CSLL a pagar sobre
o lucro tributável
6
25.270
1.501
Impostos s/ faturamento (ISS/PIS/COFINS)
1.902
373
Impostos e contribuições s/ salários
91
1.978
204
Impostos a recolher sobre serviços
de terceiros
1
420
1
Total
98
29.571
2.079
15. Dividendos a pagar:
Descrição
31/12/2021
Saldo inicial
2.578
Saldo oriundo da MCFL (*)
Dividendos declarados
no exercício
28.823
Dividendos pagos
(31.401)
Saldo final
-

Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
5.893
2.578
5.893
6.000
30.835
(34.150)
2.578

28.823
(37.401)
-

30.835
(34.150)
2.578

(*) Ver Nota Explicativa nº9 (iii)

16. Arrendamento a pagar (Consolidado): Em conformidade com o IFRS
16, o passivo de arrendamento é reconhecido pelo valor presente dos seus
fluxos de pagamento à taxa incremental de desconto, em contrapartida ao
ativo de direito de uso (Nota Explicativa nº10). A movimentação no exercício
pode ser assim demonstrada:
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
Saldos iniciais
572
164
Saldo oriundo da MCFL (*)
7.260
Novos contratos
9.366
Baixa de contratos
(6.982)
764
Juros apropriados
604
26
Pagamentos realizados
(2.288)
(382)
Saldos finais
8.532
572
Circulante
1.934
388
Não circulante
6.598
184
(*) Ver Nota Explicativa nº 9 (iii).
17. Receitas antecipadas:
Consolidado
31/12/2021

31/12/2020
Decorrente de obrigações de performance
a cumprir (i)
3.133
Circulante
1.167
Não circulante
1.966
Total
3.133
(i) Refere-se ao contrato de prestação de serviços de controle de contratos,
descrito na Nota Explicativa nº 29, faturado antecipadamente e cuja receita
será reconhecida até o término da prestação do serviço, conforme sua efetiva
prestação.
18. Negociação e intermediação de valores (Consolidado): Refere-se aos
depósitos de recursos de clientes da OT DTVM em 31 de dezembro de 2021,
para pagamento de eventos relacionados com as atividades de escrituração,
totalizando R$ 20.838, com liquidação no dia útil seguinte.
19. Obrigações trabalhistas:
Descrição
Provisão para férias
Bonificações a diretores (a)
Participações nos lucros (b)
Outras
Total

31/12/2021
3.287
1.200
5.028
13
9.528

Consolidado
31/12/2020
569
690
1.259

(a) Conforme aprovado em RCA de 30 de junho de 2021. Refere-se a Plano
de bonificação a ser apurado e pago anualmente, considerando parâmetros
de performance da Companhia estabelecidos para um período de 4 anos; (b)
Referem-se a participação nos lucros a pagar aos colaboradores da OT S.A.,
calculada com base em planos devidamente homologados nos sindicatos
competentes.
20. Outras contas a pagar:
Descrição
Adiantamento de clientes (a)
Aluguéis a pagar
Fornecedores a pagar
Credores liquidação pendente
Provisões de despesas
Outras contas a pagar
Total

31/12/2021
21
20
1
42

ControladoraConsolidado
31/12/2021 31/12/2020
1.792
89
42
783
1.566
810
68
5.061
89

(a) Correspondem a recursos de fundos de investimento encerrados,
transferidos às entidades administradoras, para que estas possam fazer os
pagamentos das obrigações assumidas pelos respectivos fundos a serem
liquidadas pós encerramento destes.
21. Patrimônio líquido : a. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2021
o capital social subscrito da Companhia totaliza R$ 30.999, totalmente

31/12/2020
Depreciação
Custo
acumulada Saldo líquido
139
(137)
2
139
(137)
2

integralizado, representado por 341.150.000 ações sem valor nominal,
sendo 172.280.750 ações ordinárias e 168.869.250 ações preferenciais sem
direito a voto, mas que possuem prioridade na distribuição de dividendos e
no reembolso do capital social, sem prêmio. Em 31 de dezembro de 2020,
o capital social subscrito e integralizado totaliza R$ 1.000, representado
por 4.692.950 ações, sendo 2.346.500 ações ordinárias e 2.346.450 ações
preferenciais. No exercício findo em 31/12/2021, em função do processo
descrito na Nota 1, ocorreram os seguintes eventos societários: (a.1) Em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29 de janeiro de
2021, foi deliberado: (a.1) o aumento do capital social da Companhia de R$
1.000 para R$ 30.804, mediante (i) a capitalização total do saldo de reserva
de lucros de R$ 280; (ii) emissão de 105.345.037 (cento e cinco milhões,
trezentas e quarenta e cinco mil e trinta e sete) novas ações ordinárias
no montante de R$ 28.717 e; (iii) a emissão de 2.962.013 (duas milhões.
novecentas e sessenta e duas mil e treze) novas ações preferenciais,
no valor de R$ 807, perfazendo o montante de R$ 29.804; (b) alterar o
percentual do dividendo mínimo obrigatório. As novas ações ordinárias
foram integralizadas mediante a conferência de 16.600 ações ordinárias
de emissão da MCFL, ao valor patrimonial contábil de R$ 9.167; de 17.700
ações ordinárias de emissão da OT DTVM ao valor patrimonial contábil de
R$ 19.355; e R$ 195 integralizados em moeda corrente nacional. (a.2) Em
29 de janeiro de 2021, após o aumento de capital acima citado, a Companhia
subscreveu integralmente o aumento de capital em ações da MCFL, as quais
foram integralizadas com a entrega de 17.700 ações ordinárias da OT DTVM
e R$ 195 em moeda corrente nacional (ver Nota Explicativa nº 9); (a.3) Em
31 de março de 2021, os acionistas em AGE deliberaram por: (i) alterar a
denominação da Companhia de Confiance Participações S.A. para Oliveira
Trust S.A.; (ii) desdobrar a quantidade de ações do capital social à razão
de 3 para cada uma, passando desta forma o capital social de 107.691.537
para 323.074.611 ações ordinárias e de 5.308.463 para 15.925.389 ações
preferenciais; (iii) modificar os direitos das ações preferenciais; (iv) aprovar a
distribuição de dividendos sobre o lucro apurado de R$ 13.378, no primeiro
trimestre de 2021,no valor de R$ 12.709, (v) aumentar o capital social
em 2.150.000 novas ações preferenciais, totalizando R$ 195, totalmente
subscritas no ato e integralizadas em moeda corrente em abril de 2021; (vi)
converter 150.793.861 ações ordinárias em ações preferenciais, passando o
capital social da Companhia para 172.280.750 ações ordinárias e 168.869.250
ações preferenciais; e (vii) alterar o Estatuto Social para refletir as decisões
antes citadas e também adaptá-lo a outros aspectos requeridos no segmento
especial de listagem denominado Nível 2 de Governança Corporativa da B3
S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão. (a.4) Em 30 de junho de 2021, os acionistas
em AGE deliberaram por (i) aprovar a distribuição de dividendos no valor
de R$ 25.922, sobre o lucro líquido apurado no semestre de R$ 30.339; (ii)
aprovar a Política de Remuneração dos Administradores da Companhia e
suas subsidiárias; e (iii) aprovar a criação de Plano de outorga de opção de
compra de ações da Companhia aos seus executivos (“Plano de Opções”).
As ações preferenciais não têm direito a voto, e possuem prioridade na
distribuição de dividendos e no reembolso do capital social, sem prêmio.
Adicionalmente, em AGE datada de 01 de outubro de 2021, ao Acionistas
deliberaram pela criação de reserva de lucros, com a consequente alteração
do Estatuto Social. b. Destinação do lucro líquido e reservas de lucros:
(i) Dividendos : O Estatuto determina, após a constituição da reserva legal,
a distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido (ver
item (a.1) acima). Anteriormente, determinava a distribuição de 100% do
lucro líquido do exercício. As ações preferenciais farão jus a dividendo anual
mínimo de R$ 0,01 (um centavo por ação). Durante o exercício findo em 31
de dezembro de 2021, foram declarados pela administração, e aprovados
pelos acionistas em AGEs, dividendos intermediários de R$ 25.923 e, em
08 de dezembro de 2021 o Conselho de Administração, ad referendo da
AGO que irá deliberar sobre estas demonstrações financeiras, aprovou
o pagamento de dividendos intermediários de R$ 2.900. Adicionalmente
aos dividendos já pagos a administração está propondo aos acionistas o
pagamento de dividendos complementares sobre o lucro líquido do exercício
após a constituição de reservas, inclusive da estatutária, o valor de R$ 28.367.
Para fins de apresentação, tal valor está apresentado na rubrica Reserva
de Lucros - dividendos complementares, uma vez que tal montante excede
o dividendo mínimo obrigatório. (ii) Reservas de lucros: • Reserva Legal:
do lucro líquido auferido em cada exercício, 5% são destinados à formação
da Reserva Legal, até que o saldo desta reserva atinja o limite de 20% do
capital social, conforme estabelecido na Lei societária; • Reserva para
Manutenção de Capital de Giro e/ou Margem Operacional: poderá ser
constituída após constituição da Reserva Legal, com a finalidade de atender
a necessidades regulatórias e/ou de negócios e investimentos da Companhia
e de suas controladas. A administração propõe a constituição desta reserva
no montante de R$ 4.000 do lucro líquido findo em 31 de dezembro de 2021;
• Reserva para dividendos complementares: Constituída pela parcela
dos dividendos propostos pela administração em excesso aos dividendos
mínimos estatutários, por ocasião do encerramento do exercício social em
curso. (iii) Lucro por ação: O lucro por ação básico e diluído é calculado por
meio da divisão do lucro líquido atribuído aos detentores de ações do capital
social da Companhia pela quantidade média ponderada de ações ordinárias
e preferenciais disponíveis durante o exercício. O quadro abaixo apresenta
os dados de resultado e quantidade de ações utilizados no cálculo do lucro
básico e diluído por ação para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2021 e de 2020: Lucro por ação - básico:
31/12/2021 31/12/2020
Lucro disponível para os detentores das ações
64.410
30.915
Total do lucro disponível para os detentores
de ações
Ordinárias
30.075
15.458
Preferenciais
34.335
15.457
Média ponderada das ações em circulação
Ordinárias
146.822.366 7.039.500
Preferenciais
167.615.930 7.039.350
Lucro por ação - básico - R$
Ordinárias
0,204838 2,195824
Preferenciais
0,204838 2,195824
Lucro por ação - diluído:
Lucro disponível para os detentores de
ações preferenciais
Dividendos sobre as ações preferenciais
após efeitos da diluição
Lucro disponível para os detentores de
ações preferenciais, após o efeito da diluição
Lucro disponível para os detentores de

31/12/2021 31/12/2020
34.335

15.457

-

-

34.335

15.457

(ii)Movimentação da conta de dividendos a receber (Controladora)
Descrição
31/12/2021
31/12/2020
Saldos iniciais
2.578
5.879
Dividendos declarados
48.763
30.985
Dividendos recebidos
(33.424)
(34.287)
Saldos finais
17.917
2.578
10. Direitos de uso (Consolidado): Trata-se do valor contábil referente
a leasing operacional de equipamentos de informática e ao direito de uso
dos imóveis, situados nos seguintes endereços: (a) No conjunto nº 132,
13º andar do Edifício Bertolucci, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, Itaim
Bibi - São Paulo/SP; e (b) Na Avenida das Américas nº 3434, 2° pavimento,
Bloco 7, Salas 201 a 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ adquirido por
conta da incorporação. Ambos os imóveis são de uso exclusivo do locatário,
conforme estabelecido nos contratos de aluguel (classificados como
contratos de arrendamento). A movimentação dos direitos de uso está a
seguir demonstrada:
31/12/2021
31/12/2020
Saldos iniciais
572
164
Incorporação da MCFL (ver Nota n° 9)
7.001
Novos contratos (*)
9.366
764
Baixa de contratos
(6.523)
Depreciação
(2.147)
(356)
Saldos finais
8.269
572

(*) Em maio de 2021, o contrato de locação do imóvel sito à Avenida das
Américas foi alterado com a renegociação do valor das parcelas, do índice de
atualização e do prazo. A baixa reflete o término do contrato nas condições
anteriores. Em novos contratos é apresentada a posição atual do contrato; (**)
Em junho de 2020, foi celebrado um aditamento do contrato na OT Servicer,
prorrogando-o por mais 24 meses, sem alteração de cláusulas contratuais,
exceto o prazo.
ações ordinárias
Dividendos sobre as ações preferenciais
após efeitos da diluição
Lucro disponível para os detentores de
ações ordinárias, após o efeito da diluição
Média ponderada ajustada de ações
Ordinárias
Preferenciais
Lucro por ação diluído - R$
Ordinárias
Preferenciais

30.075

15.458

-

-

30.075

15.458

146.822.366 7.039.500
167.615.930 7.039.350
0,204838 2,195824
0,204838 2,195824

22. Receita líquida de prestação de serviços (Consolidado):
31/12/2021 31/12/2020
Receita bruta da prestação de serviços
196.848
50.533
( - ) Descontos concedidos
(150)
( - ) Impostos sobre o faturamento
(17.005)
(3.943)
Receita líquida da prestação de serviços
179.843
46.440
23. Despesas administrativas (Controladora e consolidado):
Controladora
Consolidado
Despesas
Administrativas
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Água, energia e gás
(376)
(72)
Condomínio
(1.093)
(93)
Comunicações
(1)
(834)
(14)
Manutenção
(195)
(8)
Material
(217)
(39)
Processamento de dados
(80)
(11.319)
(1)
Promoções e relações públicas (1.132)
(10)
Propaganda e publicidade
(9)
(15)
(65)
Publicações
(47)
(204)
(34)
Seguros
(73)
(12)
Custódia
(23)
(595)
(64)
Serviços de terceiros
(2.212)
(6)
Serviços técnicos
(701)
(4.958)
(137)
Transporte
(1)
(105)
(4)
Taxas regulatórias
(96)
(1.336)
(89)
Viagens
(132)
(6)
Cartório
(42)
(283)
(26)
Depreciação
(2.632)
(428)
Outras
(1)
(145)
(22)
Total
(1.001)
(16)
(27.906)
(1.065)

24. Resultado financeiro: As receitas financeiras decorrem, substancialmente,
de aplicações em LFT, e cotas de fundos de investimentos, conforme Notas
Explicativas nº 5 e nº 6, e as despesas financeiras são compostas de tarifas
bancárias e impostos sobre operações financeiras (“IOF”) e juros sobre os
arrendamentos.
25. Imposto de Renda e Contribuição Social (Consolidado): a. A seguir
apresenta-se o demonstrativo do Imposto de Renda e da Contribuição Social,
apurado sobre dois regimes de tributação (lucro presumido e lucro real),
conforme aplicável:
Entidades tributadas pelo lucro presumido
31/12/2021 31/12/2020
Receita de prestação de serviços
64.940
50.533
Rendimento de aplicações financeiras
740
130
Receita bruta
65.680
50.663
Base de cálculo - Contribuição Social e IRPJ
21.521
16.301
15% Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
3.228
2.445
9% Contribuição Social s/ lucro líquido (CSLL)
1.937
1.467
Base de cálculo para adicional do IRPJ
21.521
16.301
10% adicional de IRPJ
2.204
1.606
(=) Despesas do Imposto de Renda e
da Contribuição Social- lucro presumido (a)
7.369
5.518
Entidades tributadas pelo lucro real
Lucro antes da tributação
Adições e (exclusões)
Base de cálculo - Contribuição Social e IRPJ
Alíquota nominativa
(=) Imposto de Renda e Contribuição Social
- correntes
(-) Programa de alimentação ao trabalhador
(-) Patrocínios e doações
(=) Despesas do Imposto de Renda e
da Contribuição Social
(+) impostos diferidos
Despesas líquida de Imposto de Renda e
da Contribuição Social (b)
Despesas do Imposto de Renda e
da Contribuição Social consolidadas (a + b)

31/12/2021
53.483
2.725
56.208
40% e 45%*
24.054
(342)
(621)
23.099
(846)
22.253
29.622

(*) Conforme Nota Explicativa nº 4 (f), no período de janeiro a junho de 2021
aplicou-se a alíquota nominal de 40%, e no período entre julho a dezembro foi
aplicada a alíquota nominal de 45%. b. A movimentação de créditos tributários
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 pode ser assim demonstrada:
Saldo em Adições/ Saldo em
31/12/2020 (*) exclusões 31/12/2021
Provisão para perdas esperadas
1.458
396
1.854
Arrendamento financeiro
92
92
Provisão de despesas
temporariamente indedutíveis
302
302
Total
1.458
790
2.248
(*) Saldo oriundo da OT DTVM (Nota Explicativa nº 20).
26. Remuneração dos administradores (Consolidado): A remuneração dos
administradores no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 é composta
de despesas com pró-labores e bonificação, os quais são contabilizados
como despesa de pessoal no valor de R$ 12.218 (R$ 577 em 2020). Os
incentivos de longo prazo referem-se ao programa de bonificação quadrienal,
implementado em 2021. Conforme descrito na Nota Explicativa nº21 (a.4) foi
aprovado o Plano de outorga de opções de ações aos Diretores e Gestores da
Companhia (ver Nota Explicativa nº 21(a.4)). Não são concedidos benefícios
pós-emprego.

27. Gerenciamento de riscos financeiros (Consolidado): As atividades do
Grupo o expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de mercado
(moeda e taxa de juros); (b) risco de crédito; e (c) risco de liquidez. Os serviços
vendidos pelas entidades do Grupo são denominados em reais. O processo
de gestão de riscos de mercado tem por objetivo a proteção do fluxo de caixa
do Grupo contra eventos adversos de mercado tais como oscilações de taxas
de câmbio, preços de commodities e taxas de juros. (i) Risco de mercado:
O Grupo possui aplicações financeiras atreladas às taxas de mercado e,
portanto, sensíveis às mudanças da mesma no mercado, conforme Notas
Explicativas nº 5 e 6. Risco de mercado é definido como a possibilidade
de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado
de exposições detidas pelo Grupo. Estas perdas podem ser incorridas em
função do impacto produzido pela variação de taxas de juros, paridades
cambiais, preços de ações e de commodities, entre outros. Tendo em vista
a natureza e curto prazo das aplicações financeiras do Grupo, o risco de
mercado é considerado muito reduzido pela administração. (ii) Risco de
crédito: O Grupo possui aplicações financeiras de liquidez imediata tendo
como contraparte instituições financeiras de primeira linha, por consequência
minimizando o risco, conforme Notas Explicativas nº 5 e 6. No caso do
risco de crédito decorrente de exposições de crédito a clientes do Grupo
é avaliada a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua
posição financeira, experiência passada e outros fatores e, também o saldo
de contas a receber em aberto por prestação de serviços aos seus clientes,
os quais são diariamente monitorados. O Grupo reconhece provisão para
deterioração do saldo a receber de clientes, tomando como base o tempo
decorrido do vencimento do ativo financeiro e a expectativa de fluxo de caixa
recuperável do mesmo (Nota Explicativa nº7). (iii) Risco de liquidez: O risco
de liquidez é gerenciado de acordo com a política de gestão de liquidez e
endividamento, visando garantir recursos líquidos suficientes para honrar os
compromissos financeiros do Grupo no prazo e sem custo adicional, bem
como o pagamento de dividendos de seus acionistas. O principal instrumento
de medição e monitoramento da liquidez é a projeção de fluxo de caixa,
observando-se um prazo mínimo de 12 meses de projeção a partir da data
de referência. Projeção do fluxo de caixa sobre as obrigações a pagar de 31
de dezembro de 2021:
PRÓXIMA
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OLIVEIRA TRUST S.A.
Avenida das Américas, 3.434 - Bloco 7, Sala 202 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102
CNPJ nº 21.110.778/0001-23
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais em 31 de Dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando especificado de outra forma)
Até um ano Acima de um ano
e até cinco anos
Obrigações fiscais e previdenciárias
29.571
Obrigações trabalhistas
9.528
Negociação e intermediação de valores 20.838
Arrendamento a pagar
2.593
5.939
Outras contas a pagar
5.061
-

Projeção do fluxo de caixa sobre as obrigações a pagar de
dezembro de 2020:
Até um ano Acima de um ano
e até cinco anos
Obrigações fiscais e previdenciárias
2.079
Dividendos a pagar
2.578
Obrigações trabalhistas
1.259
Arrendamento a pagar
362
230
Outras contas a pagar
89
-

Total
29.571
9.528
20.838
8.532
5.061

31 de
Total
2.079
2.578
1.259
592
89

(iv) Risco cambial: O Grupo não está exposto ao risco cambial tendo em
vista que atua apenas no Brasil e suas transações, receitas e despesas
ocorrem em Reais. (v) Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade do
Grupo incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de
juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação
desse tipo de risco, o Grupo busca aplicar seus recursos disponíveis em
operações com taxas prefixadas, substancialmente de curtíssimo prazo. Os
rendimentos oriundos das aplicações financeiras do Grupo são afetados pelas
variações nas taxas de juros, entretanto, considerando o prazo das mesmas,
o risco é considerado muito reduzido. Análise de sensibilidade: O Grupo
utiliza o cálculo do Value at Risk - VaR paramétrico para a gestão de risco
de mercado dos seus instrumentos financeiros. O VaR estima a maior perda
esperada em condições normais de mercado, considerando um horizonte
de tempo e um intervalo de confiança. Para o cálculo utilizamos como
parâmetros um intervalo de confiança de 95%, um horizonte de 1 dia e, para
o cálculo das volatilidades, a metodologia EWMA (Exponentially Weighted
Moving Average), com fator de decaimento exponencial (lambda) de 0,94.
Abaixo quadro com os valores calculados para a data das demonstrações
financeiras combinadas:
Data
VaR
31/12/2020
0,01744%
31/12/2021
0,00392%
28. Instrumentos financeiros derivativos: Nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020, o Grupo não operou ou possui operações
próprias com instrumentos financeiros derivativos em aberto.

29. Informações por segmento: A Administração definiu três segmentos
operacionais com base nos relatórios utilizados para a tomada de decisões
estratégicas pela Diretoria, sujeitos à divulgação de informações. As políticas
contábeis desses segmentos operacionais são tratadas de forma uniforme
para a Companhia e suas controladas. (1) Administração de fundos
(“Fundos”) - compreende as atividades relacionadas, direta ou indiretamente,
ao funcionamento e manutenção do fundo, como a supervisão diligente de
seus prestadores de serviço, a preservação do melhor interesse dos seus
investidores e a asseguração da estrita observância de todas as regras e
procedimentos estabelecidos nos respectivos regulamentos e demais
contratos da operação. Adicionalmente, cabe ao Administrador Fiduciário
conferir personalidade jurídica aos fundos sob sua administração, sendo
o responsável legal e tributário destes; (2) Serviços qualificados (“SQ”)
- são segregados em três grupos, voltado para prestação de serviços: (a)
Escrituração: o Grupo disponibiliza soluções completas para as companhias
que ofertam valores mobiliários no mercado de capitais através da prestação
dos serviços de Escrituração e Liquidação de Valores Mobiliários. Os serviços
contemplam o registro eletrônico dos papéis emitidos, tratamento tributário,
liquidação dos pagamentos, conciliação dos ativos com o depositário
central (B3), envio de relatórios aos clientes e reporte periódico aos órgãos
reguladores. (b) Custódia: o Grupo atua na prestação de serviços para
fundos de investimentos e ativos financeiros, sempre com estrita observância
às melhores práticas e à legislação em vigor. O serviço compreende a guarda,
registro e liquidação física e financeira de ativos, assim como o controle de
eventos associados a esses ativos junto às centrais depositárias. Abrange,
ainda, a verificação de lastro e guarda de documentação comprobatória
nos FIDCs. (c) Controladoria e contabilidade: O Grupo atua na prestação
de serviços para fundos de investimentos e ativos financeiros. O serviço
consiste no apreçamento de ativos, provisionamento de taxas e despesas,
apuração do valor de cota e o registro de todos os lançamentos contábeis
das operações realizadas pelos fundos, em estrita observância à legislação
e regulamentação vigentes. Compreende, ainda, o atendimento à auditoria e
a elaboração e envio de relatórios legais e contábeis, além de informações
gerenciais para os clientes. (3) Serviços fiduciários - Primeira área de
atuação do Grupo como prestador de serviços fiduciários, notadamente
como Agente Fiduciário em emissões públicas. Tal serviço compreende, no
âmbito do disposto na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e normas da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o controle de obrigações contratuais
e atuação na preservação dos direitos dos investidores, notadamente
em operações estruturadas, o que o tornou referência na prestação de
serviços de Agente Fiduciário. Na esteira da evolução do serviço de Agente
Fiduciário, foi incluído no rol de atividades a prestação de serviços fiduciários
em emissões privadas, tendo como escopo principal o monitoramento de
garantias e obrigações assumidas pelos emissores, zelando pelos direitos e
interesses dos credores. Participação no resultado por segmentos - 2021:
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o segmento de serviços
qualificados (SQ) responde por aproximadamente 38,48% (R$ 69.200) do
total da receita líquida do Grupo, seguido por administração de fundos com
35,19% (R$63.280) e serviços fiduciários com 26,33% (R$ 47.362). Desta
forma, é apresentada a seguir a demonstração do resultado por cada um
desses segmentos:
Em 31 de dezembro
(1)
(2) (3) Serviços
de 2021
Fundos
SQ Fiduciários Consolidado
Receita líquida da
prestação de serviços
63.280 69.200
47.362
179.843

Receitas (despesas)
operacionais
(30.292)
Despesas de pessoal
(21.381)
Despesas administrativas
(8.124)
Provisão p/outros créditos
de liquidação duvidosa
(925)
Outras receitas (despesas)
operacionais
138
Resultado antes das receitas
(despesas) financeiras
líquidas de impostos
32.988
Receitas/despesas
financeiras líquidas
839
Imposto de renda e
contribuição social
(10.533)
Lucro líquido do exercício 23.294

(39.332)
(24.403)
(14.089)

(20.182)
(12.782)
(5.693)

(89.806)
(58.566)
(27.906)

(1.012)

(1.962)

(3.899)

172

255

565

29.868

27.181

90.037

2.626

530

3.995

(10.162)
22.332

(8.927)
18.784

(29.622)
64.410

Participação no resultado por segmentos -2020: No exercício findo em
31 de dezembro de 2020, o segmento de administração de fundos responde
por aproximadamente 50,31% (R$ 23.365) do total da receita líquida
do Grupo, seguido por serviços qualificados com 34,36% (R$ 15.958) e
serviços fiduciários com 15,33% (R$ 7.117). Desta forma, é apresentada
abaixo a demonstração do resultado por cada um desses segmentos:
Em 31 de dezembro
(1)
(2) (3) Serviços
de 2020
Fundos
SQ Fiduciários Consolidado
Receita líquida da
prestação de serviços
23.365 15.958
7.117
46.440
Receitas (despesas)
operacionais
(5.068) (3.462)
(1.543)
(10.073)
Despesas de pessoal
(4.165) (2.844)
(1.269)
(8.278)
Despesas administrativas
(536)
(366)
(163)
(1.065)
Provisão p/outros créditos
de liquidação duvidosa
(391)
(267)
(119)
(777)
Perda de créditos
não recuperados
(71)
(49)
(22)
(142)
Outras receitas (despesas)
operacionais
95
64
30
189
Resultado antes das receitas
(despesas) financeiras
líquidas e impostos
18.297 12.496
5.574
36.367
Receitas/despesas
financeiras líquidas
33
23
10
66
Imposto de renda e
contribuição social
(2.776) (1.896)
(846)
(5.518)
Lucro líquido do exercício 15.554 10.623
4.738
30.915
A apresentação do resultado por segmentos do exercício findo em 31
de dezembro de 2020 não inclui as empresas MCFL, OT DTVM e OT
Pagamentos, que passaram ao controle da Companhia em 2021 (ver Nota
Explicativa nº21). Assim, para uma melhor visão comparativa, deve ser
considerada a informação apresentada na Nota Explicativa nº4(q).
30. Partes relacionadas: As operações realizadas entre partes relacionadas
decorrem do curso normal dos negócios e são efetuadas a valores e taxas
usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de
comutatividade. A Companhia investe no Fundo de Investimento OT Soberano
(Nota Explicativa nº6), o qual é administrado e gerido pelas empresas
controladas. O pagamento de dividendos aos acionistas e a remuneração
dos administradores, estão demonstrados nas Notas Explicativas nº15 e 26,
respectivamente. Em 31 de dezembro de 2021, a controlada Holding S.A
apresentava saldo em conta corrente na investida OT DTVM S.A, que ora
seguem apresentados:
Saldos Eliminados
na consolidação
Ativo
Relacionamento
31/12/2021 31/12/2020
Caixa e Equivalente
de Caixa
Holding S.A.
Controlada
91
Passivo
Negociação e
intermediação de valores
Oliveira Trust DTVM S.A
Controlada
91
31. Cobertura de seguros: A Companhia adota uma política de seguros,
com objetivo de prover a cobertura contra incêndios, danos patrimoniais
e subtração de ativos imobilizados, os quais são utilizados nas atividades
operacionais. Desta forma, em 31 de dezembro de 2021 estão contratados
seguros cobrindo valores em risco de até R$27.235.

32. Contingências judiciais: (i) Ação de repetição de indébito pela não
incidência de ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS: Em 14 de março
de 2017, a OT DTVM impetrou ação de repetição de indébito com pedido
de tutela provisória antecipada em caráter antecedente sobre a declaração
de não incidência de ISS na base de cálculo do PIS/COFINS dos últimos 5
(cinco) anos. A estimativa do valor da causa é de R$ 484. Após réplica, em 25
de agosto de 2017, o pedido foi julgado procedente, em parte, condenando
a União a restituir a exação recolhida a maior, mediante compensação com
contribuição da mesma espécie e destinação com atualização pela taxa SELIC.
A União ingressou com recurso de apelação, sem sucesso, tendo oposto
então Recurso Extraordinário, que acarretou o sobrestamento do processo
até julgamento de recurso de repercussão geral - Recurso Extraordinário n.º
592.616. Atualmente aguarda-se julgamento do recurso mencionado acima.
(ii) Mandado de Segurança pela inexigibilidade do PIS e da COFINS
sobre as receitas financeiras: Interposta em 31 de agosto de 2007, a
ação, dentre outros pleitos, busca a compensação do indébito tributário ao
que recolheu a título de PIS e COFINS indevidamente nos últimos 5 anos,
contados da distribuição da demanda. O processo aguarda julgamento
de recurso especial selecionado pelo Tribunal em relação ao tributo PIS.
Com relação ao COFINS, a Instituição peticionou junto ao D. Juízo para
prosseguimento do feito, sem lograr êxito, por entender o Juízo que se deve

aguardar o julgamento total do recurso, isto é, em relação à parte que diz
respeito ao PIS. (iii) A OT DTVM é parte integrante de ação ordinária proposta
pelo autor Union National FIDC Financeiros e Mercantis (“Fundo”) contra a
entidade, entre outros, requerendo que seja reconhecida a responsabilidade
solidária destes com relação aos supostos inadimplementos condenando-os
a indenizarem os danos emergentes e os lucros suportados pelo autor da
ação. Em 16 de outubro de 2020, foi proferida sentença, em 1ª instância
julgando parcialmente procedentes os pedidos do Fundo, tendo sido julgados
improcedentes os pedidos em relação à OT DTVM. Contra referida sentença,
em 18 de dezembro de 2020, foram opostos recursos de apelação pelo Fundo
e outros, os quais foram distribuídos em 01 de junho de 2021 ao Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para julgamento. Tendo em vista a prolação
de sentença de improcedência da ação movida pelo Fundo em relação à OT
DTVM, em 31 de dezembro de 2020 os advogados que patrocinam a causa
reavaliaram a expectativa de perda do processo de possível para remota
(posição essa reafirmada para a data-base de 31 de dezembro de 2021). (iv)
Na condução regular da prestação de serviços de administração de fundos
de investimento, e na qualidade de responsável tributária, por substituição, a
OT Servicer está respondendo a lançamento da Autoridade Fiscal, ocorrido
em 2020, relacionado à eventual diferença de recolhimento de tributos. O
processo, cujo valor envolvido é de R$ 25.540, mil, encontra-se ainda na
fase administrativa, sendo que a expectativa de perda, nesta fase, atribuída
pelos assessores jurídicos, é possível. Se, eventualmente, a decisão for
desfavorável na esfera administrativa, a Administração poderá discutir
judicialmente o mérito do referido lançamento, de modo que não é praticável,
nesse momento, estimar o tempo para resolução definitiva desta demanda,
e o seu eventual efeito financeiro, se houver. Não obstante, os cotistas do
fundo de investimento envolvido, têm capacidade financeira e garantem,
integralmente, todos os custos a serem incorridos ao longo do processo,
incluindo perdas decorrentes de eventual decisão final desfavorável, de modo
que não haverá qualquer impacto econômico-financeiro para a OT Servicer
ou Companhia em decorrência do referido processo. (v) Ação de Rescisão
Contratual proposta por Cel Participações S/A: Trata-se de ação de
rescisão contratual cumulada com responsabilidade civil proposta em 2001
por Cel Participações S/A - CELPAR em face da OT Servicer, pleiteando a
rescisão do contrato particular firmado entre as partes (“Ação Principal”).
Apresentadas contestação e reconvenção pela OT Servicer contra a CELPAR,
foi então proferida sentença de improcedência da Ação Principal, julgando
procedente a Reconvenção, condenando a CELPAR no pagamento das
prestações vencidas e não pagas referentes aos serviços prestados pela OT
Servicer, acrescidas de correção monetária e juros a contar da citação, bem
como ao pagamento das despesas processuais e honorários fixados em 10%
sobre o valor da condenação. Em fase de execução de sentença, deferida
penhora do faturamento de escolas pertencentes ao grupo econômico da
CELPAR, o Administrador Judicial nomeado para efetivação do levantamento
e arrecadação do numerário apresentou relatório com parecer favorável para
realização de penhora on line do valor integral da execução, que perfaz a
quantia de R$ 3.425 (setembro 2021). Atualmente, aguarda-se decisão
acerca do pleito da OT Servicer para o levantamento do valor de penhora
efetivada positivamente nas contas de empresas do grupo do CELPAR,
para viabilizar o correspondente reconhecimento contábil. Com exceção do
exposto acima, o Grupo não é parte integrante de outros processos judiciais
e/ou administrativo relevantes nas esferas cível, tributária ou trabalhista.
33. Outras informações: (a) Recursos sob administração e custódia:
Em 31 de dezembro de 2021, os patrimônios líquidos dos fundos sob
administração do Grupo, totalizavam R$ 86 bilhões e os ativos em custódia
R$ 86 bilhões. (b) Majoração da alíquota de Contribuição social sobre o
lucro: A partir de 1° de julho de 2021, entrou em vigor a Medida Provisória
1.034, que alterou de 15% para 20% a alíquota da contribuição social sobre
o lucro das distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Tal alíquota vigorou
até 31 de dezembro de 2021, sendo restabelecido o percentual de 15% a
partir de 1° de janeiro de 2022. (c) Demonstração dos fluxos de caixa:
As demonstrações dos fluxos de caixa, pelo método indireto são preparadas
e apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2)
e IAS 7. Conforme descrito na Nota Explicativa nº 21, durante o exercício
findo em 31 de dezembro de 2021 ocorreram transações relevantes que não
envolveram caixa, portanto não refletidas na demonstração dos fluxos de
caixa, relativas ao aumento de capital social da Companhia com ações da
MCFL e OT DTVM, totalizando R$ 28.522.
34. Eventos subsequentes: Após 31 de dezembro de 2021 e até a presente
data ocorreram eventos que podem influenciar as decisões econômicas a
serem tomadas pelos usuários com base nessas demonstrações financeiras
que ora seguem: a) Em janeiro de 2022, a controlada OT DTVM adicionou
em seu portfólio, no segmento de Agente Fiduciário, um novo tipo de
serviço denominado Conta Vinculada, que contempla a abertura de conta
pagamento, do tipo pré-paga, com fim exclusivo de recepcionar recursos de
uma operação financeira estruturada. b) Em janeiro de 2022, a controlada
OT DTVM subscreveu e integralizou ações do capital da Liqi Digital Assets
S.A, no valor de R$ 10.000, correspondente a uma participação minoritária
de 10% na empresa, a qual é uma sociedade anônima de capital fechado,
“startup” de tokenização e blockchain.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Acionistas,
Conselheiros e Administradores da OLIVEIRA TRUST S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da OLIVEIRA TRUST S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial, individual e consolidado, em 31 de
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações, individual e consolidada, 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 individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada, da OLIVEIRA TRUST S.A. em 31
de dezembro de 2021, o desempenho, individual e consolidado, de suas
operações e os seus fluxos de caixa, individuais e consolidados, para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do Auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos
independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (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 individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião
separada sobre esses assuntos. Receitas de prestação de serviços
(Notas nºs 22 e 29): As receitas de prestação de serviço da Companhia
são compostas substancialmente por serviços de administração de fundos de investimento, serviços qualificados e serviços fiduciários. Essas
receitas são mensuradas conforme os termos contratuais que consideram valores fixos ou percentual de comissão para os serviços prestados. O reconhecimento da receita requer controles da Administração
para determinação do registro no momento em que os serviços são
prestados. Considerando a relevância dessas receitas no contexto das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, essa área foi
foco em nossa auditoria. Resposta da auditoria ao assunto: Nossos
procedimentos de auditoria incluíram: i) Entendimento do ambiente de
controles internos referente aos processos de reconhecimento de receitas; ii) Confronto das informações analíticas contidas nos sistemas
operacionais com a receita reconhecida no sistema contábil; iii) Em
base amostral, inspeção da documentação suporte das receitas registradas, e confrontamos com a liquidação financeira subsequente; iv)
Recálculo de determinadas transações de receitas registradas. Baseados nos procedimentos de auditoria sumarizados acima, consideramos
que as políticas de reconhecimento de receitas da Companhia são apropriadas para suportar os julgamentos, estimativas e informações incluídas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Outros
assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações
individual e consolidada, do Valor Adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Diretoria da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de

auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia. Para a formação
de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas
com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC
09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas,
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Administração
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito. Responsabilidades da Diretoria e da governança pelas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Diretoria é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards
Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, a Diretoria é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia e suas controladas continuarem operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
a não ser que a Diretoria pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Como parte da auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e conso-

lidadas, 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 à eficácia dos
controles internos da Companhia e suas controladas; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 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 e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem
em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas.
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance 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 individuais e consolidadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos
que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse
público.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022.
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Tensões geopolíticas podem trazer volatilidade e perdas aos mercados globais
Existem incertezas a respeito do ritmo de alta dos juros dos EUA

O

índice de preços
ao consumidor
dos Estados Unidos (CPI) atingiu 7,5% no
acumulado em doze meses
até janeiro, o maior patamar
em 40 anos. “Acreditamos
que a inflação cairá do atual patamar de 7,5%, para
5,4% em junho, e 3,7% no
final de 2022. É um cenário
diferente do consenso de
mercado, que espera que a
inflação demore mais para
cair”, destacou em relatório
divulgado nesta terça-feira a
XP Investimentos.
Conforme o texto, assim como em boa parte do
mundo, a inflação no país está se mostrando mais
alta e mais duradoura do
que o esperado por diferentes motivos, entre eles:
(1) o desequilíbrio nas cadeias globais de produção,
com o “abre e fecha” de
fábricas e portos; (2) a demanda reprimida durante
os períodos mais agudos
da pandemia; (3) a alta nos
preços das commodities; e
(4) o aumento no custo da
mão de obra.
Os membros do Comitê de Política Monetária do
Fed (o Fomc) passaram a
demonstrar preocupação
com a persistência da pressão sobre os preços, e com
sua credibilidade em jogo,
sinalizaram que vão começar a reverter os estímulos

em breve. “Em outras palavras, o FED vai começar a
subir os juros”, cita o relatório.
Aumento dos juros
Segundo os autores da
análise, Alberto Bernal,
estrategista internacional
da XP e Francisco Nobre,
economista da XP, com a
persistência da alta inflação
nos EUA, o Fed vem sinalizando um aumento na taxa
básica de juros, terminando
o ciclo de estímulos monetários mais fortes. É certo
que o Fed vai elevar os juros, mas existem incertezas
a respeito do ritmo de alta e
os impactos nos mercados.
Eles explicam que ao subir os juros, o Fed reduz a
quantidade de moeda em
circulação na economia
e desestimula o crédito.
Também lembram que o
consumo mais controlado
contribui para segurar a alta
de preços, reduzindo a inflação. Esse é o plano.
“E o Fed não está sozinho. Diversos países emergentes, com Chile, México e
Colômbia – além, claro, do
Brasil – estão subindo juros.
Entre os desenvolvidos, o
Banco Central da Europa
(ECB) começou a sinalizar
a possibilidade de um aperto monetário ainda neste
ano, enquanto o Reino Uni-

do elevou sua taxa básica
de juros nas duas últimas
reuniões – levando de 0,1%
para 0,50%”, ressaltam.
“No nosso cenário base, acreditamos que a economia americana vai se
normalizar ao longo do
ano, reduzindo a pressão
inflacionaria. Isso possibilita que o Fed conduza
a política monetária de
forma mais gradual nos
próximos dois anos, chegando em 2,0% no final de
2023. Este cenário tende a
ser positivo para mercados
globais,
principalmente
para economias latino-americanas”, destacou o
relatório.
De acordo com a análise, riscos relacionados a
normalização da economia
americana pós-pandemia
e as tensões geopolíticas
entre a Rússia e a Ucrânia,
podem trazer volatilidade
e perdas aos mercados globais em 2022.
Assim, com a inflação em
queda, o Fed poderá conduzir um ajuste bastante
gradual – ou seja, subir os
juros aos poucos ao longo
do ano. Especificamente,
vemos o Fed elevando os
juros básicos três vezes esse
ano e quatro vezes no ano
que vem, atingindo 2,0% no
final de 2023. É um ajuste
mais lento do que o esperado hoje pelo mercado, com

base nos preços de ativos
(como as taxas de títulos
públicos com vencimento
de longo prazo).
Neste cenário, o estudo
prevê um ano forte para os
mercados globais, principalmente na América Latina.
Nas economias desenvolvidas, projetamos o principal
índice de ações nos Estados
Unidos, o S&P500, atingindo 4.900 pontos no final deste ano, enquanto as
bolsas Europeias terão um
ano ainda mais forte por
estarem relativamente desvalorizadas.
O quadro também é positivo para as economias da
América Latina, que serão
beneficiados pelo preço
elevado das commodities
e pelo fato de seus ativos
financeiros (bolsa, taxa de
câmbio) estarem em patamares já bem desvalorizados.
Petróleo a US$ 140
Se as tensões geopolíticas
entre a Rússia e a Ucrânia
se intensificarem, o impacto
sobre o preço do petróleo
tende a ser bem negativo,
com o preço podendo chegar a até US$140 o barril
(de US$ 95 hoje). Neste caso, porque a pressão sobre
os preços viria da oferta de
commodities energéticas,
pouco adiantaria o Fed rea-

gir com juros mais elevados.
Assim, a trajetória dos juros
seria a mesma do cenário
base. Mas a inflação e a
aversão ao risco dos investidores seriam mais elevadas.
A economia global se
defrontaria com custos de
produção em alta (dada a
dependência da produção
global a produtos derivados
de petróleo), resultando em
um processo de estagflação
– a combinação de recessão
econômica, com altas na inflação.
Além disso, o nível de incerteza aumentaria consideravelmente, resultando em
uma deterioração nas condições de financiamento, e
então, uma queda adicional
nas bolsas globais. Também
veríamos provavelmente a
saída de capital de países
emergentes para desenvolvidos – por serem considerados mais seguros – levando a uma desvalorização do
real (em relação ao dólar).
Menores estímulos e
maiores juros no mundo
reduzem a atratividade relativa de ativos em países
mais arriscados, como o
Brasil. Isso ocorre devido a redução do chamado
diferencial de juros. Em
bom português: com juros
maiores lá, investidores
pensam um pouco mais
sobre investir aqui, onde o
risco é maior.

Assim, o rumo dos juros
nos EUA também impacta
o rumo dos nossos juros
aqui. Quanto maiores os
juros por lá, menor a entrada de dólares aqui (logo,
mais desvalorizada nossa
moeda), o que por sua vez
impacta nossa inflação.
Contribuindo assim, para
maiores juros por aqui também.
Se a inflação se provar
mais persistente – porque a
demanda continuou aquecida e/ou os problemas de
oferta global se prolongaram – o Fed terá que ajustar
a política monetária de forma mais agressiva. Os juros
subiriam mais rápido, atingindo uma taxa final mais
alta, além no nível “neutro”
de 2% (aquele que equilibra
a economia, sem gerar pressões inflacionárias).
Neste cenário, a curva de
juros nos EUA ficaria negativamente inclinada, ou seja,
juros de títulos para vencimentos curtos mais altos
do que para vencimentos
longos. É um sinal de que o
mercado estaria antecipando uma recessão em 2023,
levando a quedas adicionais
nas bolsas. Com o cenário
menos favorável, investidores reduziriam posições em
países emergentes, afetando
negativamente as moedas
das economias da América
Latina.

Receita atualiza nível de segurança
para acessar o portal e-CAC

A

partir da próxima
sexta-feira
(25),
para acessar os
serviços digitais da Receita
Federal com a conta gov.br
será necessário possuir nível
de segurança prata ou ouro.
Contas com nível bronze
não terão mais acesso ao
portal e-CAC. A alteração
faz parte de um processo
de melhoria no acesso aos
serviços digitais da Receita
Federal. O aumento na segurança permitirá que serviços, que hoje são acessados
somente com certificado
digital, possam ser acessados por todos os usuários. A
implementação deste acesso
ampliado será gradual.
Vale destacar que pessoas
físicas que declaram imposto de renda e empresas optantes pelo Simples Nacional também podem acessar
o portal e-CAC utilizando o
código de acesso, uma espécie de conta exclusiva do
e-CAC.

A conta gov.br é uma
identificação segura que
comprova em meios digitais
quem está usando o sistema
ou serviço. Ela é gratuita e
está disponível para todos
os cidadãos brasileiros. A
conta gov.br tem três níveis
de segurança: bronze, para acessar serviços digitais
menos sensíveis; prata, para
acessar muitos serviços digitais; e ouro para qualquer
serviço digital, sem restrição de acesso.
As contas cadastradas exclusivamente com informações do CPF ou do INSS
são consideradas de nível
bronze. O cadastro feito
presencialmente nas unidades do INSS ou Denatran
também tem esse nível.
Já as contas validadas por
biometria facial da carteira
de motorista (CNH), dados
bancários (internet banking
ou banco credenciado) ou
cadastro SIGEPE (servidores públicos) passam a

ter nível prata de segurança.
Por fim, as contas validadas
pela biometria facial da Justiça Eleitoral ou por certificado digital compatível com
ICP-Brasil passam a ter nível ouro de segurança.
O usuário que possui
uma conta bronze pode aumentar o nível de segurança da sua conta fazendo as
validações que conferem os
níveis superiores. Para saber
como aumentar o nível de
segurança acesse: http://
faq-login-unico.servicos.
gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/obtermaisconfiabilidadenacontadeacesso.
html
Saiba mais sobre a conta
gov.br em: https://www.
gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br
Saiba mais sobre os níveis
de segurança em: https://
www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br/
saiba-mais-sobre-os-niveis-da-conta-govbr

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

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

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

