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Alemanha, 
pessimista, marcha 
para estagflação

Na Alemanha, a inflação tam-
bém faz estragos. O indicador 
ZEW de sentimento econômi-
co no País caiu 93,6 pontos no 
mês, para menos 39,3 pontos em 
março, mostraram os dados mais 
recentes divulgados nesta terça-
-feira. Foi a maior queda desde 
o início da pesquisa em dezem-
bro de 1991. Em comparação, no 
início da pandemia, em março de 
2020, o indicador caiu apenas 58,2 
pontos.

“Uma recessão está se tornan-
do cada vez mais provável”, dis-
se o presidente da ZEW, Achim 
Wambach, acrescentando que a 
crise Rússia–Ucrânia–EUA e as 
sanções relacionadas estão “ame-
açando significativamente as 
perspectivas econômicas para a 
Alemanha”. Com o aumento das 
expectativas de inflação, os próxi-
mos meses provavelmente serão 
caracterizados por estagflação, 
acrescentou.

Nos EUA, 70% 
condenam Biden
por inflação

Quase três quartos (70%) dos 
americanos disseram estar insatis-
feitos com o tratamento da infla-
ção pelo presidente dos EUA, Joe 
Biden, que agora é amplamente 
considerada a principal prioridade 
do país para os eleitores, infor-
mou a revista Newsweek nesta se-
gunda-feira, citando uma pesquisa 
da ABC News/Ipsos.

 A pesquisa também desco-
briu que Biden tem a mais alta re-
provação de todos os tempos nas 
pesquisas ABC/Ipsos, de 58%, em 
relação à sua gestão da recuperação 
econômica pós-pandemia.

Alta no combustível faz 
aumento de frete chegar a 29%

Fertilizantes da SIX aumentam
ganhos de multinacional canadense

Empresas repassarão reajuste para consumidores

A Petrobras anunciou re-
ajuste de quase 25% no 
diesel. Para os transpor-

tadores, trata-se de mais uma mu-
dança para uma situação que é 
crítica. O efeito é fruto da guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia e eleva 
o preço do barril em proporções 
enormes, com impacto especial 
no diesel. A expectativa de preços 
mais estáveis pós-pandemia não se 
concretizou.

O Conselho Nacional de Estu-
dos em Transporte da NT&C Lo-
gística (Conet) manifestou-se por 
meio de nota e afirmou a neces-
sidade da recomposição do preço 
do frete em razão dos aumentos 
dos insumos do transporte. “O 

aumento do preço do diesel, da or-
dem de 24,9%, acarreta a necessi-
dade de reajuste adicional no frete 
de, no mínimo, 8,75%, fator este 
que deve ser aplicado emergencial-
mente nos fretes, acumulando um 
reajuste total de 28,96% na carga 
fracionada e 28,82% na carga lo-
tação. A NT&C Logística reitera a 
importância do transportador ne-
gociar a inclusão nos contratos an-
tigos e colocar nos novos contratos 
um gatilho para os aumentos do 
diesel”, diz parte do texto. O diesel 
é um dos maiores custos nos insu-
mos da atividade de transporte.

Como já vêm antecipando espe-
cialistas, quem vai pagar essa conta 
é o consumidor, já que as empresas 

de transporte terão que repassar 
para a indústria e para o comércio 
o efeito da alta. Assim, ferramen-
tas que conseguem automatizar e 
acelerar os processos das empre-
sas de transporte de cargas e que 
possuem frotas são uma alternativa 
a esse movimento sem freios no 
mercado dos combustíveis.

Segundo dados da Agência Na-
cional de Transportes Terrestres 
(ANTT), o Brasil conta com cerca 
de 1 milhão de transportadoras, 
divididas em transportadores au-
tônomos de carga, empresas de 
transporte rodoviário e cooperati-
vas de transporte, com uma frota 
que ultrapassa 2 milhões de veícu-
los registrados.

Acionistas minoritários falam em reverter privatização

A venda da Unidade de 
Industrialização do Xis-
to (SIX) para o grupo 

canadense Forbes & Manhattan 
Resources Inc. é colocada nova-
mente em dúvida. Fontes internas 
da Petrobras citadas pela Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP), 
que tiveram acesso ao contrato de 
compra e venda, afirmam que a 
diretoria da estatal desconsiderou 
o potencial de produção de ferti-
lizantes da fábrica na negociação.

Entre os anos de 2002 e 2015, a 
Petrobras investiu cerca de US$ 20 
milhões em pesquisas do projeto 
Xisto Agrícola, desenvolvido em 
parceria com a Embrapa e Iapar. 

O resultado foi a criação de diver-
sos subprodutos que podem ser 
aproveitados por setores agrários 
e industriais.

A SIX, localizada em São Ma-
teus do Sul, a 150 km de Curitiba, 
acabou sendo vendida, em no-
vembro do ano passado, por US$ 
33 milhões ao grupo canadense.

Os insumos pesquisados na uni-
dade estão em fase avançada de li-
beração para comercialização junto 
aos órgãos competentes, segundo 
a FUP. “Portanto, podem auxiliar 
a diminuir a dependência do agro-
negócio brasileiro em relação aos 
fertilizantes importados, ainda mais 
diante das incertezas do mercado 

global diante da greve no leste eu-
ropeu”, destaca a entidade.

Para Mário Dal Zot, presidente 
da Associação Nacional dos Pe-
troleiros Acionistas Minoritários 
da Petrobrás (Anapetro), já exis-
tem elementos mais que suficien-
tes para barrar a privatização da 
Usina do Xisto. “Vamos buscar 
a anulação da venda da SIX via 
ações judicias e também em de-
núncias junto à Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) e Tribunal 
de Contas da União (TCU) por 
conta de vários privilégios que a 
F&M obteve na aquisição da uni-
dade e do prejuízo que essa transa-
ção representa ao erário”.

Guedes fala 
em orçamento 
para ‘2ª Guerra 
Mundial’

O governo poderá acionar o 
protocolo de guerra, com um or-
çamento especial que inclui ex-
ceções ao teto de gastos, caso o 
conflito entre a Rússia e a Ucrânia 
se prolongue, disse o ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

“Nós estamos com déficit zera-
do. Nós estamos prontos para ou-
tra briga. Se vier a Segunda Guer-
ra Mundial aí, estamos prontos 
de novo, nós vamos expandir de 
novo, porque nós estamos com o 
déficit zerado”, declarou Guedes.

Em conversa com jornalistas 
após a cerimônia, o ministro es-
clareceu que o Brasil não quer en-
trar em nenhuma guerra. Em rela-
ção à fala sobre a Segunda Guerra 
Mundial, ele disse ter se referido 
à “guerra mundial da pandemia”, 
de caráter sanitário, e à alta global 
dos grãos, do petróleo e dos ferti-
lizantes após o início do conflito 
entre Rússia e Ucrânia.

Na cerimônia, o ministro afir-
mou que a emenda constitucional 
que criou o novo marco fiscal, 
promulgada pelo Congresso no 
ano passado, criou a possibilidade 
de o país acionar um orçamento 
abastecido com créditos extraor-
dinários (fora do teto de gastos) 
em situações de calamidade. Usa-
da pela primeira vez em 2020, no 
início da pandemia, a ferramenta 
foi chamada de Orçamento de 
Guerra.

Prometida no início do ano, a 
redução gradual do Imposto so-
bre Operações Financeiras (IOF) 
sobre o câmbio foi oficializada 
nesta terça-feira. O presidente Jair 
Bolsonaro assinou decreto com 
a redução escalonada do tributo, 
que será diminuído em etapas até 
ser zerado em 2028. A cerimônia 
no Palácio do Planalto contou 
com a presença de Paulo Guedes.

A extinção do IOF sobre ope-
rações cambiais é uma das exi-
gências para o país integrar a 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE).

O IOF sobre empréstimos re-
alizados no exterior, atualmente 
em 6%, será zerado imediatamen-
te. As alíquotas sobre o uso de 
cartões de crédito internacionais, 
hoje em 6,38%, cairão um ponto 
percentual ao ano entre 2023 e 
2027. Em 2028, serão reduzidas 
de 1,38% para 0%.

O IOF de 1,1% para a compra 
de moeda estrangeira em espécie 
será zerado apenas em 2028. As 
demais operações cambiais, que 
pagam 0,38%, passarão a ser isen-
tas a partir de 2029.

Rogério Reis/Agência Petrobras
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Legislação que 
organizava a vida 
romana ainda é 
objeto de estudo 

no século 21

Nada de multiétni-
cos, nada de con-
gregar segmentos 
populacionais na 

exclusão

Quarta-feira, 16 de março de 2022

Reflexões para Teoria do Estado Nacional: Roma, Realeza e República
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Isaac Asimov (1920–
1992), na Introdução 
de The Roman Empire 

(1967), referindo-se aos pri-
mórdios de Roma, ressalta 
que aquele povo lutou para 
criar um governo eficiente. 
Livrarem-se de reis, criarem 
a república, elaborarem um 
sistema de leis; tiveram vi-
tórias e derrotas.

Faltou apenas concluir 
que deu ao mundo ociden-
tal o primeiro Estado Na-
cional democrático. E com 
tal permanência que a legis-
lação que organizava a vida 
romana ainda é objeto de 
estudo no século 21. Siste-
ma jurídico laico, defensor 
dos direitos individuais, mas 
subordinando o privado ao 
interesse público.

De início houve a Lei 
das XII Tábuas, o primeiro 
documento legislativo dos 
romanos, onde eram expli-
citados direitos, deveres e o 
processo jurídico. Algumas 
normas foram alteradas ain-
da antes da República, como 
a do casamento interclasses, 
porém mais curioso para 
estes tempos de influência 
das finanças no Estado é 
o dispositivo da Tábua IX: 
“Se um juiz ou um árbitro 
indicado pelo magistrado 
receber dinheiro para julgar 
a favor de uma das partes 
em prejuízo de outrem, que 
seja morto”.

A existência de patrícios 
e plebeus, como se lerá na 
transcrição de Tito Lívio, 
ocorre da origem hetero-
gênea dos construtores 
de Roma. Recordemos o 
artigo “Os Primeiros Ro-
manos”, destas “Reflexões 
para Teoria do Estado Na-
cional”, que descreve as 
populações do Latio e das 
colinas no entorno do rio 
Tibre.

“Crescebat interin urbs 
munitionibus quum alia at-
que alia appetendo loca in 
spem magis futurae mul-
titudinis quam ad id quod 
tum hominum erat muni-
rent. Eo ex finitimis populis 
turba omnis sine discrimine 
liber an servus esset avida 
novarum rerum perfugit: 
idque primum ad coeptam 
magnitudinem roboris fuit. 
Quum jam virium haud 
poeniteret consilium dein-
de viribus parat. Centum 

creat senatores sive quia is 
numerus satis erat sive quia 
soli centum erant qui creari 
patres possent. Certe ab ho-
nore patriciique progenies 
appellati” (Titi Livii Narra-
tiones, Lib. I, 6-8). 

(“A cidade cresceu no 
meio das fortificações, 
quando, procurando um e 
outro lugar, a fortificaram 
na esperança de uma popu-
lação futura e não daquela 
que era dos homens de en-
tão. Para lá, toda a multidão 
dos povos vizinhos fugiu 
sem perigo, fosse ele um 
homem livre ou um escra-
vo, ansioso pela revolução; 
e esta foi a primeira vez que 
a grandeza de sua força co-
meçou. Como ele não esta-
va mais insatisfeito com sua 
força, ele então preparou 
seus planos (para ter) força. 
Ele criou cem senadores, 
ou porque esse número era 
suficiente, ou porque havia 
apenas cem senadores que 
podiam ser eleitos. Certa-
mente foram chamados pe-
la honra e pela descendên-
cia dos patrícios”. Tradução 
livre das Narrações de Tito 
Lívio, I, 6-8). 

Recordemos esta Roma 
primitiva, de etruscos, sa-
mnitas, úmbrios, sabinos e 
latinos, entre outros. Até a 
formação da aliança latina, 
diversas batalhas ocorreram 
entre os povos que forma-
riam o primeiro Estado Ro-
mano, a Realeza, que surge 
em 753 a.C. e se estenderá 
até 509 a.C.

Este período monárqui-
co tem no Rei o supremo 
mandatário, mas junto a ele 
são criados dois órgãos de 
aconselhamento: o Senado 
e os Sacerdotes, e as Cúrias, 
instituições que o aproxi-
mam do povo: nobres e 
plebeus.

O Senado, um conselho 
de anciãos, reunia os “pa-
tres famílias”. Reminiscên-
cia das lideranças de famí-
lias ou tribos que seguiam a 
liderança, ao mesmo tempo 
militar, econômica, política 
e religiosa. O sentido terri-
torial dos senadores serve 
como confirmação desta 
interpretação.

Como assinalam diversos 
autores, quer historiadores, 
quer juristas romanistas, 
há uma evolução bastante 
pacífica, se considerarmos 
o tempo, na formação da 
República, o próximo perí-
odo histórico e muito im-

portante para estas nossas 
reflexões.

Algumas notas sobre a 
Realeza devem ainda ser 
assinaladas. Primeiro, o rei-
nado não era hereditário. A 
escolha dos reis cabia aos 
senadores, que recebiam 
este poder da “Assembleia 
das Cúrias”. As cúrias eram 
grupamentos das três es-
tirpes das originárias tribos 
romanas: Tities, Luceres e 
Ramnes. Estas consolida-
vam as 35 descendências 
que foram surgindo ao lon-
go do tempo.

O chefe de cada uma 
denominava-se “curator 
tribus” e nelas havia ma-
gistrados com diversas 
funções, como o “tribunus 
aerarii”, que se encarre-
gava da gestão financeira 
da tribo (pagamento aos 
soldados, cobrança de im-
postos etc.) e recrutava os 
soldados que integrariam 
as legiões. O sistema de 
votação era praticado da 
seguinte forma: voto indi-
vidual de todos os mem-
bros, sendo estes votos 
contados pela tribo que, 
em seguida, emitia um vo-
to único, baseado na maio-
ria dos votos individuais.

Outra característica im-
portante é que, com a am-
pliação geográfica dos li-
mites de Roma, as tribos 
passaram a indicar mais a 
cidadania romana do que 
sua origem territorial.

Outra instituição forma-
da pelas cúrias é a “comitia 
curiata”, que permitia ao rei 
comandar o exército e ad-
ministrar a justiça.

A chegada da Repúbli-
ca (509 a.C.) não encontra 
interpretação consensual 
entre os historiadores: há 
quem afirme ser reação 
dos patrícios à participa-
ção popular, outros consi-
deram a libertação dos reis 
tiranos ou dos “etruscos 
Tarquínios”. No entanto, 
a existência dos pretores – 
praetor maximus e praetor 
minor – convergindo para 
o colégio de cônsules faz a 
maioria dos romanistas se 
inclinarem para a transição 
pacífica. Também se encon-

tra em passagens de Tito 
Lívio, citado, principalmen-
te na descrição das funções 
pretórias, mostrando ape-
nas as disputas normais de 
administrações personaliza-
das (L. Iunius Brutus, P. Va-
lerius, M. Horatius Puvillus, 
v.g.), conforme também 
constatam Henry Stuart 
Jones (1867–1939) e Hugh 
Last (1894–1957), em The 
early Republic, 1928, de The 
Cambridge Ancient History.

Na base da formação do 
Estado, na República, esta-
vam a Assembleia da Plebe, 
dois Comícios, grupando 
as tribos geograficamen-
te identificadas (Comício 
Curiato e Comício Tributo), 
e Comício específico para 
as Centúrias (Comício Cen-
turiato).

Brevemente, como já sa-
bemos, a “curiata” tinha por 
base as três tribos originá-
rias. Na “tributa”, também 
na base tribal (regional), as 
assembleias congregavam 
patrícios e plebeus para de-
signar magistrados, juízos 
militares, estabelecer possí-
veis penas e atribuições re-
ligiosas.

Desta base eletiva e am-
pla, surgiam os Tribunos da 
Plebe e os gestores (magis-
trados) das principais ins-
tituições romanas: questo-
res, edis, censores, pretores 
e cônsules. Estes gestores 
eram designados pelos ini-
cialmente 300 senadores 
(acrescidos de outros tan-
tos) e pelos “comícios” já 
descritos. Todo esse con-
junto que nomeava o di-
tador, o chefe supremo da 
República.

Portanto, caros leitores, 
não nos deixemos enganar 
pelas nomenclaturas, obser-
vemos as origens do poder 
e seus limites para concluir 
que a República como a Re-
aleza tiveram Estados de-
mocráticos participativos, e 
que esta participação estava 
restrita a um tipo de capa-
citação que tinha origem na 
geografia e nas condições 
sociais.

O período da Realeza 
tanto quanto o da Repúbli-
ca Romana transmitem-nos 
importantes ensinamentos 
para os Estados Nacionais 
contemporâneos, ideologi-
zados pelas finanças apátri-
das.

Primeiro a identidade na-
cional era claramente a da 
miscigenação; o romano se 

viu não o etrusco, o sabi-
no, o latino, mas o romano. 
Nada de multiétnicos, nada 
de congregar segmentos 
populacionais na exclusão 
ou na diferenciação, mas a 
unidade da nação na pró-
pria identidade nacional. 
Assim Roma teve a força 
de expandir conquistando o 
mundo ocidental.

Observem o esforço do 
capital financeiro, do vo-
lume de dinheiro aplicado 
para separação de negros, 
índios, mulheres, sulistas, 
paulistas, nordestinos, co-
mo se fossem populações 
específicas e não brasilei-
ros. E a roupagem é tão 
fantasiosa, tão encobridora 
dos reais propósitos, que 
já conquistou a Bolívia e já 
resultou em golpe no seu 
Estado Plurinacional, que 
abre a porta para desagre-
gação das etnias ao invés da 
unidade boliviana; agora se 
infiltra na nova constituição 
chilena, como já ocorreu na 
equatoriana.

Toda vez que surge no 
mundo colonizado uma 
ideia que parece ser um 
avanço no sentido da pro-
teção de uma parcela da 
humanidade, pergunte-se: 
por que não proteger a 
humanidade como todo, a 
partir dos desvalidos, inde-
pendente de etnias, tendo 
por base apenas a questão 
da sobrevivência digna e da 
consciência do ser social? A 
formação do Estado Roma-
no, que ainda aprofundare-
mos nesta série, é rica neste 
ensinamento.

Segundo, a participação 
direta no nível em que há 
compreensão da questão 
que lhe afeta. Não se trata 
de seccionar por técnicas, 
mas de grupar pelo inte-
resse coletivo. As questões 
que exigiam, por exemplo, 
a proteção do espaço ter-
ritorial, das vidas e bens, 
tinham início nas cúrias e 
cresciam a partir desta ba-
se.

Como é evidente, num 
período em que havia busca 
para condições mais favorá-
veis de vida pela precarieda-
de dos recursos tecnológi-

cos, defender os territórios 
se aproxima da defesa pes-
soal nestes dias que as finan-
ças lançam cada vez maior 
leva de desempregados e 
desesperançados nas ruas. 
Pode-se pensar que um go-
verno distante desta ques-
tão, pela residência/classe/
recursos, pode definir a pro-
teção dos favelados, das ca-
da vez maiores populações 
de rua? Conhecer os locais, 
os métodos mais eficazes? 
Um “comício curiato” po-
deria ser mais uma solução 
na estrutura organizacional 
do Estado.

A expansão de Roma na 
península se dá desde os 
períodos da Realeza e da 
República, ao mesmo tem-
po em que são elaboradas 
as leis que farão do Direito 
Romano importantíssimo 
elemento formador da cul-
tura ocidental.

Como é evidente, a le-
gislação romana não surgiu 
como um ou alguns códigos 
tratando das questões subs-
tantivas e processuais do 
direito. Ao longo do tempo 
foram surgindo compila-
ções que congregavam e re-
formavam algumas vezes os 
temas que eram debatidos 
pela sociedade e, em espe-
cial, nos organismos desti-
nados a estabelecer normas 
de conduta individual e so-
cial.

Algumas compilações 
guardaram o nome de seus 
autores, como a de Flavius 
Petrus Sebbatius Justinia-
no (482 (483?) – 565), o 
“Código Justiniano”, ou-
tras ficaram anônimas, mas 
não menos importantes 
para conhecer a evolução 
da sociedade e das institui-
ções, como as denominadas 
“compilações antejustinia-
néias”.

Sinteticamente, o Direito 
Romano pode ser estudado 
na forma do Direito Civil, 
pois tal como o Código 
Civil dos Franceses ou Có-
digo de Napoleão de 1804 
contém quase as mesmas 
divisões: Direito das pes-
soas, Direito das coisas ou 
dos bens, Direito das obri-
gações, Direito da família e 
Direito das sucessões, além 
das normas processuais e 
da organização judiciária.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em ciência política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.
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Partido que mais  
aprova leis é o… Centrão

Projetos apresentados pelo centrão têm mais chances 
de serem aprovados, revela levantamento feito pelo 

Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB), sediado no 
instituto de estudos sociais e políticos (Iesp) da Uerj. E 
mesmo integrando o bloco, as chances de um deputado 
ou senador emplacar uma proposição é pequena.

Na atual legislatura, o percentual de projetos de ini-
ciativa de parlamentares aumentou em 2020 e decaiu em 
2021. “Padrão semelhante ocorreu quanto às proposições 
do Centrão, mas com diferenças dignas de nota. O salto 
ocorrido no segundo ano do governo, época das tratativas 
para a entrada do Centrão na base de apoio de Bolsonaro, 
foi mais expressivo – sua taxa de sucesso passou de 0,7% 
para 2,05%, enquanto outros deputados só aprovaram 
0,82% dos seus projetos nesse mesmo ano. E, apesar da 
diminuição em 2021, o desempenho do Centrão seguiu 
superior à média de todos os parlamentares (1,11% e 
0,28%, respectivamente).”

O quadro não é exclusivo da atual legislatura. “Embora 
em 2020 o grupo tenha alcançado a sua maior taxa de 
sucesso desde 2003, de lá para cá o Centrão tem obtido 
sucesso legislativo sistematicamente maior do que o do 
restante da Casa, exceto em alguns anos durante os gov-
ernos Lula. Isso nos permite dizer que, nas últimas duas 
décadas, as chances de um projeto de iniciativa de parla-
mentares virar lei é maior se o autor (ou um dos autores) 
pertencer a um partido do Centrão”, analisa o OLB.

Rato contra a ditadura

Ícone da resistência contra a ditadura militar no Brasil, 
o semanário O Pasquim ganha um novo livro: Rato de Reda-
ção – Sig e a História do Pasquim (Matrix Editora), do produ-
tor cultural, editor literário e jornalista Marcio Pinheiro, 
percorre o caminho de 22 anos de atividade do periódico, 
acompanhado do simpático Sig, o rato símbolo do jornal, 
desenhado pelo cartunista Jaguar. Em 1969, a publica-
ção – que fechou em 1991 – chegou à tiragem de 200 mil 
exemplares.

Lucro excessivo

Se não mudarem a política de preços da Petrobras 
(PPI), redução de impostos e subsídios serão apenas for-
mas de transferência de renda de todos os brasileiros para 
os acionistas da estatal, quase metade deles no exterior, 
em fundos dominados por Goldman Sachs e similares.

Rápidas

Começa nesta quarta-feira a I Conferência Internacio-
nal de Resíduos Sólidos, que vai discutir o impacto nas 
mudanças climáticas. A Cirsol conta com 140 partici-
pantes de 17 países e 35 mesas de debates presenciais e 
com transmissão online em cirsol.com.br *** A consul-
tora de imagem e estilo Jô Toledo organiza, nesta quinta-
feira, o Color Day no LSH By OWN Lifestyle Hotel, na 
Barra da Tijuca, em que fará serviços de análise cromática 
e diagnóstico de estilo. As consultas devem ser agendadas 
pelo direct do instagram @jojoptoledo *** De quinta a 
sábado, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 
Vascular RJ realizará o 36º Encontro Carioca 2022, no 
Windsor Barra Hotel, em formato híbrido. As inscrições 
pela internet se encerram hoje em inscricaoeletronica.
com.br/sbacvrj/2022/inscricoes; depois, só no local.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDI-
NÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA BANCOOP

CNPJ 28.026.175/0001-97 / NIRE 33400055756
A Presidente da Sociedade Cooperativa BANCOOP, no uso de suas atribui-
ções estatutárias, convoca  todos os  Cooperados Associados para participa-
rem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas 
em nossa sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria 
sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios virtuais no 
dia 26 e março de 2022, em primeira convocação às 13h00min com a pre-
sença  de  2/3 (dois terços) do número  total de Cooperados Associados, em 
segunda às 14h00min com metade mais 01 (um) do número total de Coo-
perados Associados e em terceira e última às 15h00min Convocação   com  
a  presença  mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre 
as seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária: 
Extraordinária: 1. Entrada e Saída/Renuncia de Cooperados. Ordinária: 1. 
Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2021; 2. Relatório de Ges-
tão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas 
no Exercício do Ano de 2021; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas 
no Exercício do Ano de 2021; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;

Rio de Janeiro/RJ,16 de março de 2022.
DIRETORA PRESIDENTE
KATIA NUNES REDELICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDI-
NÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPCULT - CO-
OPERATIVA DE CONSUMO DE BANCÁRIOS E EX-BANCARIOS DO RJ

CNPJ 18.209.185/0001-04 / NIRE 33400052510
A Diretora Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA COOPCULT - CO-
OPERATIVA DE CONSUMO DE BANCÁRIOS E EX-BANCARIOS DO RJ, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados As-
sociados para participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordi-
nária, a serem realizadas em nossa sede no dia 26 de março de 2022, em
primeira convocaçã as 09h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do 
número total de Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com 
metade mais 01 (um)do número total de Cooperados Associados e em 
terceira e última às 11h00min Convocação com a presença mínima de 10 
(dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens 
do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 
1. Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados; 2. Reforma Estatutária. Or-
dinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2021; 2. 
Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras 
ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021; 5. Destinação 
das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021; 6. 
Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição/Substituição de Dire-
tores. Rio de Janeiro/RJ, 16 de Março de 2022.

SUELI LEVY GOULART BOIKO DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE

NITERÓI, TRANSPORTE E TRÂNSITO S/A
CNPJ: 08.357.430/0001-77

Aviso de Leilão. Torna público leilão online 001/2022 a ser realizado em 
06/04/2022, às 10:00h. Leiloeira Pública Oficial: Juliana Araújo, matricu-
lada na JUCERJA sob o nº 238. Objeto: Veículos conservados e suca-
tas inservíveis. Descrição detalhada e termo de condições do leilão em 
www.eblonline.com.br.

Mais saques no FGTS não  
tiram maioria do endividamento 
Quase 60 milhões de trabalhadores ficarão à margem da medida

O governo anteci-
pou que preten-
de liberar, neste 

ano eleitoral, mais saques 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço “para 
trabalhadores pagarem dí-
vidas”. A medida, prevista 
para ser formalizada nos 
próximos dias como “solu-
ção” para o endividamento 
no país e o reaquecimento 
da economia, alcançaria, 
segundo o Executivo, 40 
milhões de pessoas: aquelas 
que têm carteira assinada e 
acesso ao FGTS.

A Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal 
(Fenae) alerta para o fato de 
que novos saques do Fundo 
– além de comprometerem 
ainda mais a sustentabilida-
de do FGTS, inviabilizando 
investimentos em habitação, 
saneamento, infraestrutura 
urbana e outras áreas estra-
tégicas financiadas com estes 
recursos – não resolverão o 
problema da inadimplência, 
uma vez que não alcançarão 
a grande maioria dos brasilei-
ros economicamente vulne-
ráveis.

Quase 60 milhões de tra-
balhadores ficarão à mar-
gem da medida, segundo 
mostra levantamento enco-
mendado pela Fenae ao De-
partamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese.) Entre 
os 58,6 milhões de excluí-
dos da “saída” apresentada 
pelo governo para conter 
o crescente endividamen-
to, estão 46,6 milhões de 
informais e 12 milhões de 
desempregados: brasileiros 
sem carteira assinada e, por-
tanto, sem acesso ao FGTS.

“Liberar mais saques do 
Fundo de Garantia é um pa-
liativo que alcança menos da 
metade – 40% – da força de 
trabalho e ainda fragiliza o 
FGTS, que é a ‘poupança’ da 
maioria dos trabalhadores e 
um dos principais financia-
dores da casa própria, por 
exemplo”, ressalta o presi-
dente da Fenae, Sergio Take-
moto.

No final de fevereiro, ao 
divulgar os resultados da 
Caixa no quarto trimestre 
de 2021, a direção da ins-
tituição informou que fo-
ram contratados R$ 140,6 
bilhões em financiamentos 
habitacionais no acumula-
do do ano passado, consi-
derando recursos do FGTS 
e do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimos 
(SBPE).

O levantamento do Die-
ese feito a pedido da Fenae 
também revela a descapi-
talização do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 

no decorrer de seis anos. 
Desde 2015, quando come-
çaram a ser autorizados os 
chamados “saques extra-
ordinários”, a arrecadação 
líquida do FGTS vem dimi-
nuindo: R$ 14,4 bilhões, em 
2015; R$ 10,1 bi, em 2016; 
R$ 4,9 bi, em 2017; R$ 9,2 
bi, em 2018; R$ 3,4 bi em 
2019; e R$ 1,9 bi negativos, 
em 2020, quando os saques 
superaram a arrecadação 
do Fundo (foram R$ 129,1 
bi em retiradas contra R$ 
127,2 bi em depósitos). Em 
2021, a arrecadação líquida 
do FGTS ficou semelhante 
ao ano de 2012, na casa dos 
R$ 17 bilhões.

Os números atualizados 
pelo Dieese mostram que 
considerando somente 2017, 
no governo Temer, e 2019, 
com Bolsonaro, foram sa-
cados do Fundo R$ 44,3 bi-
lhões e R$ 37,2 bi, respectiva-
mente. Estes foram os anos 
de liberação de retiradas de 
recursos de contas inativas e 
ativas do FGTS.

A Fenae observa que 
outras rodadas de saques 
do Fundo de Garantia fo-
ram autorizadas em 2020, 
chegando à liberação de 
R$ 36,5 bilhões pelo Saque 
Emergencial; e também no 
ano passado, quando mais 
de R$ 20 bilhões foram re-
tirados por meio do Saque 

Aniversário. Estimativa fei-
ta pelo Agente Operador 
do FGTS mostra que esta 
modalidade de saque vem 
drenando o Fundo: até se-
tembro de 2021, houve um 
aumento de R$ 11,6 bilhões 
na saída de recursos do 
Fundo, representando 9,2% 
a mais do que aconteceria 
se não houvesse o Saque 
Aniversário.

“O trabalhador que adere 
ao Saque Aniversário perde o 
direito de sacar o FGTS em 
caso de demissão; isto é, fica 
desassistido em uma situação 
de extrema vulnerabilidade”, 
lembra Clóvis Scherer, eco-
nomista do Dieese.

De acordo com o Banco 
Central, o endividamento 
das famílias brasileiras com 
o sistema financeiro che-
gou ao recorde histórico de 
51,2% da Renda Nacional 
Disponível Bruta das Fa-
mílias (RNDBF), no último 
mês de outubro. O Conselho 
Curador do FGTS aprovou 
no último dia 10 nova curva 
de desconto complemento 
para o programa Casa Verde 
e Amarela (CVA). Com isso, 
houve uma recuperação do 
poder de compra dos benefi-
ciários do programa, que vi-
nham sendo impactados pelo 
forte aumento nos custos de 
construção e pela queda no 
rendimento das famílias.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados 
a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser 
realizada no dia 31 de março de 2022, às 10:00 horas, na sede social da 
Companhia, situada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, nº 1.204, sala 605, 
parte, 25 de Agosto, Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, para 
deliberar sobre (i) a alteração do endereço da sede da Companhia; e (ii) o 
aumento do capital social em R$ 265.148,00 (duzentos e sessenta e cinco 
mil e cento e quarenta e oito reais), com a consequente reforma do Artigo 
5º do Estatuto Social. Duque de Caxias, 09 de março de 2022. Salvador 
Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro.  Márcio Alexandre Salvador 
da Silva - Diretor Superintendente.

Senado aprova repasse de R$ 3,8 bi para setor cultural

O Senado aprovou 
nesta terça-feira 
projeto de lei (PL) 

que repassa R$ 3,8 bilhões 
para ações emergenciais 
no setor cultural em to-
do o país. Pela proposta, 
os recursos virão do atu-
al superávit financeiro do 
Fundo Nacional de Cultu-
ra (FNC). A União terá de 
enviar o dinheiro aos esta-
dos, ao Distrito Federal e 
aos municípios para que ser 
aplicado em iniciativas que 
visem combater e reduzir 
os efeitos da pandemia de 
Covid-19 no setor cultural. 
O texto segue para sanção 
presidencial.

Aprovado no Senado 
em novembro do ano pas-

sado, o projeto seguiu para 
a Câmara dos Deputados. 
Lá, sofreu alterações pon-
tuais e, por isso, retornou 
ao Senado. O relator do 
projeto na segunda passa-
gem pelo Senado, Alexan-
dre Silveira (PSD-MG), 
fez apenas um ajuste em 
um dos artigos alterados 
pelos deputados: em caso 
de reprovação na presta-
ção das informações dos 
gestores, haverá ressarci-
mento ao erário apenas 
quando houver comprova-
da má-fé do beneficiário.

Na leitura do relatório, 
Silveira destacou a impor-
tância do setor cultural 
para o país. Para o sena-
dor, o incentivo à cultura 

é fundamental para o de-
senvolvimento do país. O 
relator criticou qualquer 
debate que divida a cultura 
em esferas políticas e ide-
ológicas.

“Cultura tem a ver com a 
nossa tradição, com raciocí-
nio crítico, com a forma de 
se expressar e se manifestar 
de um povo. Por isso, temos 
que valorizá-la tanto. O país 
não aguenta mais essa dis-
cussão estéril, infrutífera, e 
até mesquinha, que prega 
que não devemos mais in-
vestir em cultura para não 
beneficiar lado A ou B. Cul-
tura é arte, educação, enri-
quecimento intelectual”, 
afirmou Silveira.

Estados, Distrito Federal 

e municípios serão respon-
sáveis pela indicação das 
ações beneficiadas com a 
verba. Em sua fala, Silveira 
destacou o valor que caberá 
aos estados do Amazonas 
(R$ 86 milhões), Ceará (R$ 
178 milhões), Santa Catari-
na (R$ 125 milhões) e Goiás 
(R$ 129 milhões).

A proposta foi batizada 
como Lei Paulo Gustavo 
em homenagem ao ator, 
que morrei da Covid-19 
em maio de 2021. Durante 
a votação, senadores fize-
ram homenagens ao ator. 
Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP) referiu-se a Paulo 
Gustavo como “um dos 
maiores artistas” que o pa-
ís já teve.



Nova Friburgo não 
merecia, lamento

A cidade serrana de Nova Friburgo (RJ) não mere-
cia ter na prefeitura um rascunho de censor proto-
-tirano. Se assim não fosse, já seria bastante para 

ser enquadrado como tal o fato de ter mandado retirar da 
mostra pública, no espaço da antiga estação rodoviária, na 
Praça Getúlio Vargas, centro da cidade, transformada em 
Estação Livre (nome de fantasia) dos quadros da artista 
visual, escritora negra Elis Pinto.

O prefeito é pastor da denominação Evangelho Qua-
drangular e preside o conselho de jovens evangélicos da 
cidade. Em nota, a prefeitura tentou explicar a censura, sob 
o pretexto de que as imagens de nudez seriam inadequadas 
para crianças que frequentam o espaço público Estação Li-
vre, argumentando com o art. 74, do ECA, que trata das 
diversões, dos espetáculos públicos e da responsabilidade 
do poder público na regulação das faixas etárias aptas a 
frequentá-las.

Reproduz assim o desastre do ex-prefeito da capital, 
também pastor, que em 2017, tentou impedir a exposição 
Queermuseu: Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. A mos-
tra provocou intensos debates sobre a liberdade de expres-
são. A polêmica revelou-se, na época, uma vitória do livre 
pensar, com a viabilização da mostra no Parque Laje atra-
vés de uma “vaquinha” (mais de R$ 1 mi arrecadados). E, 
claro, com o resultado das eleições, em que o ex-prefeito da 
capital perdeu de goleada.

Neste caso de Nova Friburgo, o motivo alegado foi a 
nudez de corpos femininos, e os quadros visados foram os 
da série “Deusas da mitologia”, previamente exibidos para 
a Secretaria Municipal de Cultura. Espera-se o pedido de 
exoneração da secretária de Cultura, que já se faz tarde. A 
mostra era comemorativa do Dia Internacional da Mulher...

‘China, o socialismo do século XXI’
Oportuno lançamento da editora Boitempo, o livro de 

Elias Jabour e Alberto Gabriele vem para ocupar o vácuo 
de entendimento sobre o papel da China, neste momento 
de valorização da geopolítica, ante a perspectiva catastrófica 
de mudanças climáticas, de guerras lutadas com armas que 
não são os artefatos nucleares capazes de aniquilar a Hu-
manidade quinze ou dezesseis vezes (que diferença faria?).

Nem pau e pedras como previra Einstein como as armas 
disponíveis, na hipótese de uma Quarta Grande Guerra. 
Armas chamadas Swift, divisas e G5 tão ou mais eficazes 
como armas de destruição em massa.

Um novo e ousado conceito foi decantando ao longo do 
processo: o de socialismo de mercado, acrescentando alta 
dose de compreensão à nova realidade. A ousadia do novo 
conceito (socialismo de mercado) leva-nos a perceber este 
trabalho, como uma ponte que começou a ser construída 
por Ignácio Rangel (1914; Mirador-MA–Rio de Janeiro-RJ; 
1994), em Elementos de economia do projetamento (1959), re-
tomado agora, oportunamente, por Elias Jabbour e Alber-
to Gabriele.

‘Arte Degenerada’
(Publicado em 11 de outubro de 2017, na coluna Em-

presa-Cidadã)
Traduzida do alemão Entartete Kunst, Arte Degenerada foi 

como ficou conhecida a investida de Hitler, na Alemanha 
nazista, contra as manifestações artísticas modernistas. Ele 
próprio teve o seu ingresso na Academia de Belas Artes 
recusado, em 1907, por escassez de talento artístico. Pas-
sados 30 anos da reprovação, anunciaria a exposição Arte 
Degenerada.

A exposição foi organizada por Adolf  Ziegler, presiden-
te da Câmara de Artes Plásticas do III Reich, na cidade de 
Munique, e tinha o propósito de esculachar com pinturas, 
esculturas, gravuras, desenhos e livros tidos como impuros 
pelos nazistas. Degenerada foi o adjetivo emprestado da 
biologia, para classificar espécies que, uma vez modificadas, 
não poderiam mais ter a identidade original de espécie.

Mais de 600 trabalhos, incluídos alguns de Picasso, Lasar 
Segall, Henri Matisse, Paul Klee, compunham o acervo, ex-
postos de forma a menosprezá-los, sem alinhamento, sem 
iluminação adequada e com cartazes ou faixas depreciati-
vos. Em seu ataque contra a arte, os nazistas chegaram a 
fechar a notória escola de arte Bauhaus. Entre os movi-
mentos artísticos considerados como “degenerados” pelos 
nazistas constaram o Cubismo, o Expressionismo, o Surre-
alismo, o Dada e o Bauhaus.

É preciso estar atento às analogias com algumas coisas 
que acontecem nos dias de hoje. Pode não ser mera coin-
cidência...
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Conta de luz no RJ está  
mais cara entre 12% a 17%

Produção industrial caiu 2,4% em janeiro 

A produção indus-
trial recuou 2,4% 
em janeiro de 2022 

frente ao mês anterior, eli-
minando, assim, grande 
parte da expansão de 2,9% 
de dezembro de 2021. Com 
o resultado, a indústria está 
3,5% abaixo do patamar de 
antes do início da pande-
mia, em fevereiro de 2020, 
e 19,8% abaixo do nível re-
corde alcançado em maio 
de 2011. Em relação ja-
neiro de 2021, a queda foi 
de 7,2%. Os dados são da 
Pesquisa Industrial Mensal, 
divulgada nesta terça-feira 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IB-
GE).

“Verificamos que o mês 
de janeiro está bem carac-
terizado pela perda de dina-
mismo e de perfil dissemi-
nado de queda, uma vez que 
todas as grandes categorias 
econômicas mostram recuo 
na produção, tanto na com-
paração com o mês anterior 
quanto na comparação com 
janeiro de 2021”, disse, em 
nota, o gerente da pesquisa, 
André Macedo.

Segundo ele, a expansão 
verificada em dezembro de 

2021 pode ter relação com 
a antecipação da produção, 
porque janeiro é um mês 
marcado por férias coleti-
vas.

Observou que o com-
portamento negativo do se-
tor industrial registrado em 
janeiro é algo que já vem 
sendo observado há mais 
tempo, com o ano de 2021 
tendo registrado oito taxas 
negativas.

“Até no indicador acu-
mulado dos últimos 12 
meses, no qual a indústria 
permanece em crescimen-
to, com expansão de 3,1%, 
os avanços perdem cada 
vez mais a intensidade. Em 
agosto de 2021, a taxa che-
gou a 7,2%. Em setembro, 
foi para 6,5%, 5,7% em ou-
tubro, 5% em novembro e 
3,9% em dezembro”, afir-
mou Macedo.

Na comparação com de-
zembro de 2021, 20 das 26 
atividades industriais pes-
quisadas tiveram queda na 
produção. Frente a janeiro 
de 2021, 18 registraram re-
cuo.

“A indústria vem sendo 
afetada pela desarticulação 
das cadeias produtivas por 

conta da pandemia, tendo 
no encarecimento dos cus-
tos de produção e na difi-
culdade para obtenção de 
insumos e matéria-prima 
para a produção do bem 
final, características impor-
tantes desse processo. Além 
disso, os juros e a inflação 
em elevação, juntamente 
com um número ainda ele-
vado de trabalhadores fora 
do mercado de trabalho, 
ajudam a explicar o com-
portamento negativo da in-
dústria”, avaliou Macedo.

Segundo o IBGE, entre 
as atividades, as influências 
negativas mais importantes 
na passagem de dezembro 
de 2021 para janeiro de 2022 
foram registradas por veícu-
los automotores, reboques 
e carrocerias (-17,4%) e in-
dústrias extrativas (-5,2%), 
após acumularem expan-
são de 18,2% e de 6% nos 
dois últimos meses de 2021, 
respectivamente. Frente a 
janeiro de 2021, essas ati-
vidades foram as que mais 
impactaram negativamente 
o índice geral, com queda 
de 23,5% na primeira e de 
6,7% na segunda.

“O segmento de veí-

culos automotores é um 
exemplo importante de 
desarticulação da cadeia 
produtiva, já que tem di-
ficuldades na obtenção de 
insumos importantes para 
a produção do bem final. 
Já o setor extrativo, em 
janeiro de 2022 teve a ex-
tração do minério de ferro 
bastante afetada pelas chu-
vas em Minas Gerais”, dis-
se o gerente da pesquisa.

Já segundo Felipe Sichel, 
estrategista-chefe do Banco 
Digital Modalmais, “a pro-
dução industrial de janeiro 
ficou em linha com nossas 
expectativas, que era de 
-2,5%”.

“A indústria em geral 
mostrou dificuldades mais 
uma vez e a perspectiva a 
frente é preocupante, mes-
mo com a redução do IPI. 
As cadeias de produção 
ainda não foram totalmen-
te restabelecidas, o ciclo de 
alta da Selic deve ser pror-
rogado e o conflito geopo-
lítico na Ucrânia adiciona 
ainda mais incerteza quanto 
ao transporte, preço e su-
primento de insumos. Para 
o ano, projetamos avanço 
de 0,5% no PIB”, avaliou.

Os clientes da Li-
ght e da Enel Rio, 
distribuidoras de 

energia que atendem consu-
midores do Estado do Rio 
de Janeiro, terão suas con-
tas de luz aumentadas entre 
12% a 17%. O aumento foi 
aprovado nesta terça-feira 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). 
Os novos índices já estão 
em vigor.

O maior reajuste será pa-
ra os clientes da Enel Dis-
tribuição Rio, que atende 3 
milhões de unidades consu-
midoras, que cobrará mais 
17,14% para clientes resi-
denciais; 15,38% para con-
sumidores de alta tensão; e 
17,39% para os consumido-
res de baixa tensão, como 
pequenos negócios, exceto 
os clientes residenciais.

Light

Já para os clientes da Li-
ght, o reajuste terá um efei-
to médio de 14,68%, consi-
derando todos os tipos de 
consumidores. Por tipo de 

consumidor, o reajuste mé-
dio da Light será de: 15,41% 
para clientes residenciais; 
12,89% para consumidores 
de alta tensão; e15,53% pa-
ra os consumidores de bai-
xa tensão, como pequenos 
negócios, exceto os clientes 
residenciais.

Segundo a Aneel, o re-
ajuste da Light foi feito 
a partir de um processo 
chamado “revisão tarifária 
periódica”, realizado, em 
média, a cada quatro anos. 
O objetivo é adequar o con-
trato para custear os inves-

timentos e a operação. Já o 
da Enel Rio foi dentro do 
reajuste tarifário anual, que 
acontece no aniversário de 
contrato de cada distribui-
dora, com exceção de quan-
do há a “revisão tarifária 
periódica”.

Como justificativa para 
os reajustes de dois dígi-
tos na conta de luz, foi 
apontado, principalmen-
te, pelos encargos seto-
riais e pelos custos para 
comprar e distribuir ener-
gia e, também, pelos cha-
mados “gatos”, ou sejas, 

os furtos de energia. As 
distribuidoras alegam que 
cerca de 40% da energia é 
furtada, custo que acaba 
sendo distribuído entre os 
consumidores que pagam 
a conta de luz.

Pela proposta inicial da 
agência, o reajuste nas tari-
fas da Light será de quase 
18% para as contas resi-
denciais, com efeito médio 
de 15,13% quando consi-
derados todos os consu-
midores (de alta e baixa 
tensões), incluindo indús-
tria e comércios 

Arquivo/ABr
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Três perguntas: um marketplace  
digital de negociação de dívidas
Por Jorge Priori

Fundada em 2015, a 
QueroQuitar é um 
fintech de negocia-

ção de dívidas. Seu mod-
elo de negócios é baseado 
numa plataforma que con-
centra os créditos a serem 
recuperados e dá suporte 
às respectivas negociações. 
Outro aspecto importante é 
que o contato com as pes-
soas é feito por meios digi-
tais, o que fez com que as 
constrangedoras ligações 
telefônicas de cobrança fos-
sem deixadas no passado.

Conversamos com Marc 
Lahoud, CEO, e Artur Zu-
lar, CBO (Chief  Behavioral 
Officer) da QueroQuitar, 
sobre o modelo de negócios 
da fintech, os impactos da 
pandemia em sua operação 
e as vantagens que o mod-
elo digital de negociação 
de dívidas trouxe para seus 
clientes. A empresa fechou 
2021 com R$ 620 milhões 
transacionados, através de 
570 mil negociações, e um 
aporte de R$ 15 milhões re-
alizado em dezembro.

Como funciona o 
modelo de negócios da 
QueroQuitar?

Somos um marketplace 
neutro e amigável onde as 
empresas concentram seus 
créditos criando parâmet-
ros de negociação. Nele, os 
devedores são convidados 
a visitar o canal onde lo-
calizam seus débitos e fa-
zem a negociação de forma 
prática e segura. Para isso, 
desenvolvemos uma plata-
forma de negociação online 
disruptiva, que empodera o 
consumidor a ser o agente 
da negociação em vez de 
ficar apenas recebendo liga-
ções de cobradores. Tudo 
acontece online, a qualquer 
dia e horário, sem interven-
ção humana e sem atrito.

Nossos contratantes, as 
empresas credoras, nos pa-
gam um success fee basea-
do no que ela recebe do de-
vedor que negociou através 
da nossa plataforma. Atu-
almente, atendemos clien-
tes que já possuem 57% de 
sua recuperação de créditos 
através de canais digitais 
como o nosso. Criamos a 
disrupção neste mercado e 
ainda estamos no início da 
nossa trajetória para sermos 
o canal destino de quem 
pensa em quitar uma dívida.

Como a pandemia afe-
tou os negócios da fin-
tech?

Com o advento do coro-
navírus e a imposição cada 
vez maior do governo de 
não permitir aglomerações 
de pessoas em espaços 
públicos e nas empresas, 
surgiu uma importante de-
manda pelo canal digital. 
Durante a pandemia, os 
calls centers e assessorias 
de cobrança tiveram os 
seus negócios impactados 
pela alta aglomeração de 
funcionários, o que cau-
sou uma queda de desem-
penho e levou os credores 
a uma corrida em busca de 

um canal que fosse 100% 
digital como a QueroQui-
tar, substituto natural pa-
ra este tipo de operação. 
Crescemos 400% de 2019 
para 2020.

A QueroQuitar possui 
algum tipo de definição 
das características das 
carteiras que lhe são pas-
sadas para cobrança? 
Quais foram as vanta-
gens que a QueroQuitar 
aportou às empresas que 
utilizam seus serviços?

A QueroQuitar tem 
clientes de setores como 
bancário, financeiras, utili-
ties (telecom, energia, sa-
neamento etc.), varejo, se-
curitizadoras, educacional, 
construção e cosméticos. 
Atendemos clientes de 
grande e médio porte, com 
carteiras massivas com mais 
de 50 mil devedores como 
Santander, BMG, BV, Ban-
co Pan, Recovery, Itapeva, 
Zema, Colombo e Havan. 
Trabalhamos com os mais 
variados tipos de dívidas co-
mo cartão de crédito, CDC, 
contratos, crediários, veícu-
los, consignado, imobiliário 
e contas de consumo.

As empresas precisa-

vam de alguém que fizesse 
o papel de campo neutro, 
amigável, e que eliminasse 
a fricção do processo de 
recuperação de créditos. 
Exercemos bem este papel 
por não sermos a empresa 
credora e nem o cobrador. 
Também não somos uma 
empresa que negativa o 
nome dos devedores. So-
mos o canal do consumi-
dor.

Além de automatizarmos 
todo o processo de nego-
ciação de uma dívida, não 
geramos reclamações e nem 
ações judiciais. Com isso, 
empoderamos o devedor 
a ser o agente da solução, 
convidando-o a usar a nos-
sa plataforma. Somos mais 
assertivos no contato com 
os devedores, pois temos 
um importante “efeito de 
rede” gerado pela platafor-
ma: quanto mais credores 
temos, mais devedores en-
contrarão seus débitos e 
poderão negociá-los pelas 
melhores ofertas de modo 
transparente.

Mais que recuperar crédi-
tos, visamos resgatar o de-
vedor para o status de con-
sumidor mais sustentável. 
Esse é o nosso propósito.

Divulgação QueroQuitar

Marc Lahoud e Artur Zular 

Planos de saúde e finanças lideram queixas de consumidores 

BC chinês amplia 
liquidez no mercado

Pesquisa do Insti-
tuto Brasileiro de 
Defesa do Consu-

midor (Idec) indica que os 
problemas relacionados a 
planos de saúde voltaram a 
crescer e passaram a liderar 
o ranking de reclamações e 
atendimentos em 2021. Do 
total de queixas registradas 
pelo Idec, quase um quar-
to delas (24,9%) refere-se 
a planos de saúde. Em se-
guida, aparecem serviços 
financeiros (21,5%), demais 
serviços (11,9%), proble-
mas com produtos (8,7%) e 
telecomunicações (8%).

A principal queixa re-
lacionada aos planos de 
saúde diz respeito aos re-
ajustes abusivos – 27,4% 
das reclamações envolviam 
aumento. A maior parte de-
las dizia respeito aos planos 
de saúde coletivos, que não 
são regulados pela Agência 
Nacional de Saúde Suple-

mentar (ANS). Além disso, 
os consumidores também 
reclamaram da negativa de 
cobertura pelos planos de 
saúde (16,2%).

Já em relação aos ser-
viços financeiros, a maior 
queixa se deve à cobrança 
indevida, o que correspon-
de a 21% das reclamações 
sobre esse problema), se-
guida por falhas de infor-
mação (15,8%) e renegocia-
ção de dívidas (13%).

Na terceira colocação, dú-
vidas e queixas relacionadas 
a outros tipos de serviços, os 
problemas mais observados 
envolvem contratos (17%), 
vício de qualidade no serviço 
prestado (14,5%) e cobrança 
indevida (13%).

Em relação à saúde su-
plementar, o instituto orien-
ta que o cliente prejudicado 
por aumento abusivo no 
plano de saúde pode pedir 
revisão das cláusulas re-

lativas a reajustes junto à 
operadora, solicitando que 
as regras sejam mais claras. 
Ele pode também registrar 
queixa na ANS. Depois de 
reclamar junto à operadora, 
o consumidor pode ainda 
procurar o Procon ou regis-
trar uma queixa no site. Se 
essas medidas não surtirem 
efeito, ele deve acionar a 
Justiça por meio do Juizado 
Especial Cível. Para ações 
acima de 20 salários míni-
mos será exigida a contrata-
ção de um advogado.

No caso de serviços fi-
nanceiros, a orientação é 
para que o cliente observe 
se o boleto de pagamen-
to de contas não é falso e 
confira se os dados estão 
corretos. Também é impor-
tante manter o antivírus do 
computador sempre atuali-
zado e proteger bem as su-
as senhas bancárias. O Idec 
orienta o consumidor a não 

utilizar celular de terceiros 
para realizar consultas ban-
cárias e não deixar e-mails 
abertos no celular.

Para evitar problemas 
com serviços, o instituto 
aconselha a população a 
pesquisar a empresa antes 
e observar se ela tem avalia-
ções em sites de atendimen-
to ao consumidor. Quan-
do do fechamento de um 
contrato com a empresa, 
as cláusulas precisam estar 
redigidas de forma clara e 
compreensível e contendo 
informações sobre qual ser-
viço será prestado, o prazo, 
as garantias, a forma de pa-
gamento e como os possí-
veis problemas poderão ser 
resolvidos. Caso a empresa 
decrete falência após a as-
sinatura do contrato e não 
tenha prestado o serviço, 
o consumidor deve entrar 
com uma ação judicial para 
tentar recuperar o prejuízo.

Segundo a Agência Bra-
sil, a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) in-
formou que os bancos es-
tão empenhados em reduzir 
ao máximo as reclamações 
e que esse esforço prevê a 
adequação de produtos e 
serviços ao perfil e necessi-
dades dos clientes, diálogo 
permanente com os órgãos 
de defesa do consumidor 
para corrigir condutas e 
prevenir conflitos de con-
sumo, a construção de re-
lações mais transparentes 
com o consumidor, o for-
talecimento da autorregu-
lação e a atenção especial 
aos mecanismos de atendi-
mento como os Serviços de 
Atendimento ao Consumi-
dor (SACs) e ouvidorias.

Segundo a Febraban, 
muitos consumidores pre-
ferem recorrer aos órgãos 
de defesa do consumidor 
ou ao Banco Central antes 

de procurar os próprios 
bancos para resolver os 
problemas. Mas, segundo 
a federação, o Serviço de 
Atendimento ao Consumi-
dor (SAC) e as Ouvidorias 
das instituições financeiras 
são eficazes nessa resolução 
e isso teria sido comprova-
do por um indicador inter-
no dos bancos que apontou 
que aproximadamente sete 
em cada dez reclamações 
são resolvidas na primeira 
ligação feita ao SAC.

A Febraban informou 
ainda que passou a direcio-
nar as demandas de con-
sumidores recebidas nos 
canais internos dos bancos 
para a plataforma, adminis-
trada pela Secretaria Nacio-
nal do Consumidor (Sena-
con). A plataforma permite 
a interlocução direta entre 
consumidores e empresas 
para solução de conflitos de 
consumo pela internet.

O banco central da 
China injetou ca-
pital no sistema 

financeiro por meio de ope-
rações de mercado aberto 
nesta terça-feira para man-
ter a liquidez no mercado. 
No total, foram injetados 
200 bilhões de iuanes (cer-
ca de US$ 31,37 bilhões) 
no mercado através de uma 
linha de crédito de médio 
prazo (MLF), informou o 
Banco Central da China. 
Os fundos vencerão em um 
ano a uma taxa de juros de 
2,85%.

Em paralelo, o banco 
central injetou 10 bilhões 
de iuanes no mercado por 
meio de recompras reversas 
de sete dias a uma taxa de 
juros de 2,1%.  Segundo a 
agência Xinhua, a medida 
visa manter uma liquidez 

razoável e ampla no sistema 
bancário, explicou o banco 
central.

A ferramenta MLF foi 
introduzida em 2014 para 
ajudar os bancos comerciais 
e de fomento a manterem 
liquidez, permitindo que 
eles obtenham emprestado 
do banco central usando tí-
tulos como garantia.

Uma operação de recom-
pra reversa é um proces-
so no qual o banco central 
compra títulos de bancos 
comerciais por meio de lici-
tação, com um acordo para 
vendê-los de volta no futu-
ro.

A China está buscando 
uma política monetária pru-
dente com maior flexibilida-
de e adequação, de acordo 
com o relatório de trabalho 
governamental deste ano. 

Para entrar na  
OCDE, Bolsonaro 
começa a reduzir IOF

O presidente Jair 
Bolsonaro deu 
início a redução 

escalonada do Imposto so-
bre Operações Financeiras 
(IOF) até ser zerado em 
2028. O decreto assinado 
nesta terça-feira, na pre-
sença do ministro da Eco-
nomia Paulo Guedes, dá 
início a uma promessa feita 
no início do ano, de atender 
uma das exigências para o 
país integrar a Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE).

A Receita Federal esti-
ma que o governo deixará 
de arrecadar R$ 500 mi-
lhões em 2023, R$ 900 mi-
lhões em 2024 e R$ 1,4 bi-
lhão em 2025. A renúncia 

fiscal crescerá ano a ano 
até chegar a R$ 7,7 bilhões 
por ano a partir de 2029. A 
mudança é uma das obri-
gações a serem cumpridas 
pelo Brasil para adesão 
aos Códigos de Liberaliza-
ção de Movimentação de 
Capitais e de Operações 
Invisíveis, instrumento 
exigido para os países que 
integram a OCDE.

Em janeiro, o governo ti-
nha anunciado que preten-
dia começar a cortar o IOF 
Cambial ainda ester ano. 
Segundo o Ministério da 
Economia, o Brasil está em 
estágio avançado de conver-
gência com a OCDE, tendo 
aderido a 104 dos 251 ins-
trumentos normativos do 
organismo internacional.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - 
NOVO RIO COOP

CNPJ 07.135.139/0001-91 - NIRE 33400045637
O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP, 
com sede na Rua Santo Cristo, 259 - Sobrado - Santo Cristo - RJ, vem 
convocar amparado pela Lei 5764/71, como também, respeitando o 
Estatuto Social da Novo Rio Coop, para Assembleia Extraordinária, a ser 
realizada no dia 26/03/2022, na Rua Pedro Alves 307- Santo Cristo – RJ, 
com primeira convocação às 07:00 horas, com presença de 2/3 do número 
de cooperados, em segunda convocação às 08:00 horas com presença de 
metade mais um dos seus cooperados e em terceira e última convocação 
às 09:00 horas com presença mínima  de 10  cooperados,  para  tratar da  
seguinte  Ordem do  Dia: 1- Eliminação de Cooperados; 2- Reforma 
do Estatuto do Famcoop. - Para efeito de quórum a NOVO RIO COOP 
possui 131 cooperados nesta data. Rio de Janeiro, 16 de Março 2022.

Robson Lopes de Souza - Diretor Presidente.

EMMANUEL BLOCH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ nº 33.259.722/0001-14

Aviso aos Sócios Quotistas: Acham-se à disposição dos srs. sócios, na 
Rua Sete de Setembro, 55 - Sl. 1901, Centro/RJ., os documentos de que 
trata o Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021. Rio de Janeiro, 10/03/2022. Jean Charles David 
Bernheim - Sócio Administrador.

COOPARIOCA – COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.
CNPJ Nº 31.344.070/0001-90

Edital de Convocação Assembléia Geral Extraordinária
Em conformidade com o art. 26, Inciso I, do Estatuto Social, a Diretoria 
convoca os cooperados em dia com suas obrigações sociais a reunirem-se 
em Assembléia Geral Extraordinária no dia 26/03/2022 (sábado), na sede da 
Cooperativa, sito a rua Maestro Henrique Vogeler, 142, Brás de Pina – Rio de 
Janeiro – RJ. Com a 1ª convocação às 8:00h com quorum mínimo de instalação 
de 2/3 do Quadro Social;  2ª convocação às 9:00h com quorum mínimo de 
instalação de ½ mais um do Quadro Social; 3ª e última convocação às 10:00h 
com quorum mínimo de instalação de 10(dez) cooperados presentes em dia 
com suas obrigações sociais para analisarem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: Item 1 - Análise e deliberação dos procedimentos administrativos 
e financeiro. Item 2 - Análise e deliberação da decisão da diretoria sobre 
ingresso no funbemcoop de veículos com nova tecnologia. Item 3 - Análise 
e deliberação da decisão da diretoria que manteve a punição aplicada pelo 
Conselho de Ética e Disciplina aos Alfas 031. Sr. Carlos Teixeira Mesquita, 033. 
Sr. Carlos Francisco do Sacramento, 044. Sr. Mauricio Ribeiro Guimarães, 104 
Sr. Paulo Cesar de Araujo Lucena, e 206. Sr. Walter Luiz de Sá Fernandes. 
Item 4 – Análise e deliberação da decisão da diretoria que manteve a punição 
aplicada pelo Conselho de Ética e Disciplina ao Alfa 049. Sr. Renato dos Santos 
Simões. Item 5 – Análise e deliberação da decisão da diretoria que manteve a 
punição aplicada pelo Conselho de Ética e Disciplina ao Alfa 120. Sr. Carlos 
Esteves Martins. Item 6 – Análise e deliberação da decisão da diretoria que 
manteve a punição aplicada pelo Conselho de Ética e Disciplina ao Alfa 074. 
Sr. Diogo Castro Barros. Item 7 – Eleição de dois membros para suplência do 
Conselho Fiscal, e um membro para suplência do Conselho de Ética e Disciplina 
Para efeito de quorum contamos com a presença de 147 cooperados. Rio de 
Janeiro 16/03/2022. Severino Vicente de Lima. Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPDESC RIO – COOPERATIVA DE 
CONSUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO 
– CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – A 
Diretora Presidente da COOPDESC RIO – COOPERATIVA DE CONSUMO 
DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO, registrada 
na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005589-6 e inscrita no CNPJ sob o Nº. 
28.519.458/0001-70, Sra. Vera Lucia Barroso de Moura, no exercício das 
suas atribuições, convoca os cooperados para participarem da AGO – 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26/03/2022, nas 
dependências do prédio onde a cooperativa está estabelecida, em suas 
áreas comuns, a fim de dar maior segurança e possibilitar a participação 
dos sócios, mantendo a distância mínima exigida entre eles, seguindo os 
protocolos definidos pelos Órgãos Sanitários e de Saúde, como prevenção 
contra a Pandemia – COVID-19, situada na Rua Maria Freitas, 73, Sala 
301, Madureira, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21351-010. Em primeira 
convocação será às 08:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois 
terços) do total de seu quadro de cooperados; em segunda convocação 
às 09:00 h com a presença mínima de metade mais um de seu quadro de 
cooperados, e em terceira e última convocação às 10:00 h com a presença 
mínima de 10 (dez) cooperados. Na data da presente convocação a 
cooperativa possui no seu quadro social 20 (vinte) cooperados. 
Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão 
participar e votar a distância na Assembleia, caso necessário, nos termos 
do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (Incluído pela Medida 
Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A Ordem do Dia da AGO é a 
seguinte:  1) Apresentação da Prestação de Contas relativa ao exercício 
de 2021 conforme itens abaixo: a) Apresentação do Relatório de Gestão 
da Diretoria: b) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração de 
Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho 
Fiscal sobre a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão 
da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas 
do Exercício de 2021. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação 
de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício de 2021; 
3) Deliberação da Assembleia sobre a Destinação/Rateio de Sobras ou 
Perdas do Exercício de 2021; 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal 
para o mandato de 1 (hum) ano – 2022/2023; 5) Registro da ratificação 
do pedido de renúncia a cargos da diretoria; 6) Eleição para cargos de 
diretoria em vacância; 7) Registro da Entrada e Saída de cooperados; 8) 
Demais Assuntos de Interesse Social. Rio de Janeiro – RJ, 16 de março 
de 2022 – Vera Lucia Barroso de Moura – Diretora Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS
A Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN comunica que estão 
a disposição dos senhores acionistas os documentos discriminados no 
Art. 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, referente ao encerramento do 
exercício de 2021, podendo os mesmos ser obtidos na Rua Jardim Botâ-
nico, nº 674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.461-
000, bem como, encontram-se disponibilizados nos portais da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM e desta Companhia (www.promanmt.com.
br). Rio de Janeiro, 14 de março de 2022. Nanci Turibio Guimarães - Di-
retora  Financeira e de Relações com Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
38ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 309,311,313 - A CASTELO - RJ
Tel.: (21) 3133-3225 - E-mail: cap38vciv@tjrj.jus.br 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/
ONLINE E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA 
POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN MACAÉ em face 
de BFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME - 

PROCESSO Nº 0293806-10.2017.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) MILENA ANGELICA DRUMOND MORAIS 
DIZ – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por 
esse Edital, a todos os interessados, e especialmente ao(s) 
devedor(es) supramencionado(s) - BFC EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA. - ME - que será realizado o público Leilão 
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  
MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE: O 
Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.
alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso 
II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 
11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 
(cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual 
ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 31/03/2022 
às 14:20h e, não havendo licitantes, se iniciará de imediato 
o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da 
avaliação, que será encerrado no dia 05/04/2022 às 14:20h. O 
Leilão presencial será realizado e encerrado simultaneamente 
na(s) data(s) e horário(s) supramencionado(s), no seguinte 
local: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros, na Av. Erasmo 
Braga, 227, Sala 1008, Centro - Rio De Janeiro. DO BEM A 
SER LEILOADO: LOTE 01: (Conforme laudo de avaliação às 
fls.523e) Apartamento 1505 situado na Rua Dolores de Carvalho 
Vasconcelos, nº 110, bairro da Glória - Prolongamento, Macaé, 
RJ. Matriculado no 2º RGI sob o nº 39.163 e na Prefeitura 
sob o nº 01.6.029.0123.0188 - M² 70,25 (...)atribuo ao imóvel, 
objeto desta avaliação, no estado em que se encontra, o valor 
de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) LOTE 02: (Conforme 
laudo  de  avaliação  Às  fls.  527e)  Apartamento 1506 situado 
na Rua Dolores de Carvalho Vasconcelos, nº 110, bairro da 
Glória - Prolongamento, Macaé, RJ. Matriculado no 2º RGI 
sob o nº 39166 e na Prefeitura sob o nº 01.6.029.0123.0189 - 
M² 69,46 (...) atribuo ao imóvel, objeto desta avaliação, no 
estado em que se encontra, o valor de R$ 115.000,00 (Cento e 
quinze mil reais) LOTE 03: (Conforme laudo de avaliação às fls. 
519e) Apartamento 1507 situado na Rua Dolores de Carvalho 
Vasconcelos, nº 110, bairro da Glória - Prolongamento, Macaé, 
RJ. Matriculado no 2º RGI sob o nº 39.167 e na Prefeitura sob 
o nº 01.6.029.0123.0190 - M² 68,06. (...) atribuo ao imóvel, 
objeto desta avaliação, no estado em que se encontra, o 
valor de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais) E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (BFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA. - ME) intimado(s) da hasta pública se não for(em) 
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 
889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE 
ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE 
DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E 
NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta 
Cidade em Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 2022. Eu, digitei 
__, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) MILENA 
ANGELICA DRUMOND MORAIS DIZ – Juiz de Direito.

EXTRATO DA ATA DA 116ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO 
1.2 Aos 08 (oito) dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 
10:30 (dez horas e trinta minutos), por meio do mecanismo de reunião 
eletrônica, conforme previsto no art. 13, §6º, do Estatuto Social da Agência 
de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. (AgeRio) e art. 24 do 
Regimento Interno do colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração 
da AgeRio com a presença do Sr. Presidente Vinicius Sarciá Rocha, Sr. 
Vice-Presidente Tales José do Coutto Boiteux e pelos Srs. Conselheiros 
André Luiz Vila Verde Oliveira da Silva, Flavio Roberto Amieiro da Silva, 
Jorge Luiz das Neves Morais, Julio Cesar Jorge Andrade e Rodrigo Gouvêa 
Gomes de Carvalho.(...). 2 DELIBERAÇÕES: 2.1 Mediante votação por 
unanimidade, o Conselho de Administração assim delibera: (i) Pela eleição 
dos seguintes membros para compor a Diretoria Executiva, com mandato 
até a posse da Diretoria Executiva que for eleita na primeira Reunião 
do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 
2023: ANDRÉ LUIZ VILA VERDE OLIVEIRA DA SILVA, (...), GUSTAVO 
MADUREIRA FONSECA, (...), TATIANA OLIVER GUERRERO DE 
SOUZA, (..), e TATIANE DUTRA ROSA PERES, (...), sendo o primeiro 
para exercer o cargo de Presidente e os demais para exercerem os cargos 
de Diretores sem designação específica. 2.2 Pela eleição dos seguintes 
membros para compor o Comitê de Auditoria, (...): MARCELO FIORINI, 
(...), ADILSON JUSTINO PEREIRA JUNIOR, (...), e FLAVIO CORREIA 
SANTOS, (...) , para exercer o cargo de Membro Qualificado do Comitê 
de Auditoria. 2.3 Nos termos do art. 15, inciso XVIII, do Estatuto Social, o 
Conselho de Administração decidiu indicar o Sr. MARCELO FIORINI para 
exercer o cargo de Presidente do Comitê de Auditoria. (...) 2.5 Tendo em 
vista o disposto no art. 15, inciso XVI, e art. 33, §1º, do Estatuto Social, 
os Membros ora eleitos para o Comitê de Auditoria integram o Comitê de 
Elegibilidade e Remuneração da AGÊNCIA, sem remuneração adicional, 
sendo que a Presidência do referido Comitê também será exercida pelo 
Sr. MARCELO FIORINI, (...). 2.6 De acordo com o art. 15, inciso XIII, e 
art. 16, §1º, do Estatuto Social, o Conselho de Administração decidiu pela 
designação da Sra. TATIANE DUTRA ROSA PERES como a Diretora 
responsável pela gestão de controle interno, conformidade e riscos – 
CRO (Chief Risk Officer). (...) Nada mais havendo a tratar, o Presidente do 
Conselho de Administração deu por encerrada a reunião. (...) a presente 
ata que vai assinada pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos 
Conselheiros. OBSERVAÇÕES: 1 – Este documento é parte transcrita da 
Ata lavrada no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração nº 
9, fls. 59/63. 2 – A Ata original relativa a este Extrato foi arquivada na Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA em 09/03/2022 sob o 
número 00004799642. Igor Barbosa Oliveira – Secretário.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAOR-
DINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBEM 

- COOPERATIVA DE CONSUMO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CNPJ 29.695.953/0001-01 / NIRE 33400056302

O Diretor Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBEM - CO-
OPERATIVA DE CONSUMO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associa-
dos para participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, 
a serem realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do 
acontecimento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), 
será feita por meios online, no dia 30 de março de 2022, em primeira con-
vocação às 18h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total 
de Cooperados Associados, em segunda às 19h00min com metade mais 
01 (um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última 
às 20h30min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados 
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias 
Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada e Saída de 
Cooperados. Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano 
de 2021; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração 
das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do ano de 2021; 5. 
Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do ano 
de 2021; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição do Novo 
Mandato da Diretoria. Rio de Janeiro/RJ 16 de Março de 2022.

DIRETOR PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ROZA

Quarta-feira, 16 de março de 2022

Ibovespa tem dificuldade 
de recuperar fôlego
No quarto pregão 

consecutivo de 
queda, o Iboves-

pa seguiu mais uma vez a 
derrocada das commodities 
nesta terça-feira. O mer-
cado vive numa constante 
flutuação de humor, acen-
tuado por momentos como 
o atual, de grande incerte-
za e que naturalmente se 
reflete em volatilidade. “O 
avanço das commodities 
acende o alerta sobre a in-
flação. A queda das mesmas 
commodities trazem perdas 
para os papéis do segmen-
to, que no caso brasileiro 
possuem grande relevância 
sobre o Ibovespa”, explica 

o economista Alexsandro 
Nishimura, head de con-
teúdo e sócio da BRA. Às 
16h30, o Ibovespa marcava 
109.186,86 pontos, contra 
109.924,54 na abertura.

O economista ressal-
ta que as commodities se 
desvalorizaram devido à 
esperança de avanço nas 
conversas entre Rússia e 
Ucrânia, mas agora com o 
ressurgimento de um “an-
tigo” foco de preocupação, 
diante dos potenciais refle-
xos de lockdowns na China, 
visto que há preocupações 
de que novos surtos de Co-
vid-19 na região possam 
comprometer o ritmo de 

retomada econômica do pa-
ís. O minério de ferro, em 
Qingdao, na China, fechou 
em queda de 5,23%, a US$ 
136,19 a tonelada. Já o pe-
tróleo caiu para abaixo de 
US$ 100/barril.

“Outro destaque de que-
da foi a Magazine Luiza, 
após a divulgação de re-
sultados do quarto trimes-
tre de 2021 considerados 
aquém das expectativas. O 
balanço teria evidenciado 
a piora do cenário macro-
econômico, algo já espe-
rado, com o desempenho 
das lojas físicas mitigando 
a performance do digital”, 
destaca Nishimura.

Segundo o economista, 
os juros mostraram que-
da em toda a curva, com 
o DI e treasuries norte-
americanos refletindo a 
menor pressão inflacio-
nária diante a queda das 
commodities. Isto às vés-
peras das decisões de po-
lítica monetária no Brasil e 
EUA, com apostas majori-
tárias de aumentos de 1,00 
e 0,25 ponto percentual, 
respectivamente. Impor-
tante destacar que alguns 
players do mercado não 
descartam a possibilidade 
de o Copom elevar a Selic 
em 1,25 ponto percentual, 
indo a 12% ao ano.

Pesquisa pretende traçar o perfil do investidor brasileiro

Venda da refinaria 
Reman volta a ser 
questionada

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) lançou nes-

ta terça-feira pesquisa para 
entender o perfil e com-
portamento do investidor 
brasileiro. O questionário 
fica disponível até 8/4 e o 
tempo médio de resposta é 
de 15 minutos. Segundo a 
autarquia, o objetivo desse 
projeto é compreender me-
lhor o perfil do investidor 
no Brasil e sua experiência 

no mercado de capitais, 
além de suas percepções so-
bre a atuação da CVM.

A pesquisa também foca 
nas pessoas que passaram a 
investir a partir de 2020, pa-
ra entender os impactos da 
pandemia nessa decisão. “Es-
sa nova fase da pesquisa visa 
ampliar o seu alcance e, em-
bora seja aberta a todos os in-
vestidores, foi atualizada para 
incluir seção específica para 
a nova geração de investido-

res no mercado de capitais”, 
explica o Superintendente de 
Proteção e Orientação aos 
Investidores da CVM, José 
Alexandre Vasco.

Segundo ele, a partir de 
perspectivas das ciências 
comportamentais, a pes-
quisa visa mapear não ape-
nas conhecimentos, mas 
também atitudes, hábitos 
e vieses comportamentais, 
além de buscar captar a 
experiência que esse inves-

tidor tem no dia a dia do 
mercado. Ele acrescenta 
que um grau alto de parti-
cipação no levantamento 
será muito importante pa-
ra a representatividade das 
conclusões, que fornecerão 
subsídios para programas 
educacionais e estratégias 
de proteção dos investido-
res.  Para participar da pes-
quisa basta entrar no link: 
https://pt.surveymonkey.
com/r/8M72HKF.

A Comissão de As-
suntos Econômi-
cos (CAE) apro-

vou, nesta terça-feira, a 
promoção de uma audiência 
pública para debater a ven-
da da refinaria da Petrobras 
no Amazonas Isaac Sabbá 
(Reman).  O requerimento 
aprovado partiu do senador 
Plínio Valério (PSDB-AM).

O contrato de negociação 
da Refinaria Isaac Sabbá e 
seus ativos logísticos foi as-
sinado em agosto de 2021, 
por R$ 994 milhões. A ven-
da foi para o grupo Atem. O 
Sindicato dos Petroleiros do 
Amazonas (Sindipetro-AM), 
filiado à Federação Única dos 
Petroleiros (FUP), entrou em 
outubro de 2021 com ação 
na Justiça contra a venda da 
refinaria, alegando valor abai-
xo do mercado.

O parlamentar quer ouvir 

representantes do Sindipe-
tro-AM, da Federação Única 
dos Petroleiros e do Departa-
mento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese). “Trata-se de 
tema extremamente relevan-
te não apenas para a econo-
mia da Amazônia, mas para 
exame de toda a política de 
desinvestimentos da Petro-
bras”, justificou o senador.

Segundo a Agência Sena-
do, a Reman tinha capacida-
de de processamento de 46 
mil barris/dia e seus ativos 
incluem um terminal de ar-
mazenamento. Na opinião 
dos críticos à venda da Re-
man, além de representar um 
grave risco ao mercado con-
sumidor do Amazonas, acar-
retando formação de mo-
nopólio privado, o negócio 
ficou ainda mais grave com o 
baixo valor anunciado.
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TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 02.600.854/0001-34

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas, em atendimento às disposições legais e estatutárias, a administração da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras da Companhia, com o relatório dos auditores 
independentes, referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020. A Companhia encerrou o exercício de 2021 com lucro de MR$2.891.986 e patrimônio líquido de MR$16.802.438. Os membros da administração 
agradecem pelo apoio e pela confiança que lhes foi depositada e colocam-se à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima mencionados. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022.

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

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Ativo 17.146.874 15.850.711 49.898.289 41.723.303
Circulante 412.403 398.912 15.463.800 10.468.148
Caixa e equivalentes de caixa 4 - 46.558 5.228.290 2.621.849
Títulos e valores mobiliários 5 67.263 78 4.635.283 2.070.516
Contas a receber de clientes 6 - - 3.066.906 3.051.834
Estoques 7 - - 202.553 246.602
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber 13 317.025 330.045 - -
Impostos, taxas e contribuições indiretos a recuperar 8 - - 354.620 374.015
Impostos, taxas e contribuições diretos a recuperar 9 18.343 12.551 1.330.249 1.433.663
Despesas antecipadas 11 - - 275.148 149.796
Instrumentos financeiros derivativos 37 - - 134.292 262.666
Arrendamentos 16 - - 30.076 5.357
Outros valores a compensar 17 - - 28.661 43.906
Outros ativos 9.772 9.680 177.722 207.944

Não Circulante 16.734.471 15.451.799 34.434.489 31.255.155
Realizável a longo prazo 12.903 11.800 3.938.859 4.126.889
Títulos e valores mobiliários 5 - - 11.508 7.061
Contas a receber de clientes 6 - - 186.301 128.827
Impostos, taxas e contribuições indiretos a recuperar 8 905.312 856.786
Impostos, taxas e contribuições diretos a recuperar 9 434 434 730.889 1.277.562
Imposto de renda e contribuição social diferidos 10 - - 536.888 550.646
Depósitos judiciais 12 11.754 11.366 730.527 806.121
Despesas antecipadas 11 - - 83.139 73.598
Instrumentos financeiros derivativos 37 - - 521.627 239.423
Arrendamentos 16 - - 213.045 156.841
Outros ativos 715 - 19.623 30.024
Investimentos 13 16.721.568 15.439.999 1.602.151 493
Imobilizado 14 - - 18.308.400 18.100.698
Intangível 15 - - 10.585.079 9.027.075

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 17.146.874 15.850.711 49.898.289 41.723.303
Total do Passivo 344.436 341.735 24.709.864 18.471.088
Circulante 344.436 341.735 10.609.266 8.301.371

Fornecedores 18 501 180 3.267.904 3.128.913
Empréstimos e financiamentos 20 - - 538.450 1.689.385
Passivo de arrendamento 16 - - 1.269.878 1.054.709
Instrumentos financeiros derivativos 37 - - 194.837 7.273
Obrigações trabalhistas 29 24 303.268 272.658
Impostos, taxas e contribuições indiretos a recolher 21 42 69 1.418.724 935.847
Impostos, taxas e contribuições diretos a recolher 22 38.244 35.925 283.357 332.224
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 25 282.537 299.394 499.091 507.925
Autorizações a pagar 19 - - 2.630.169 102.507
Receitas diferidas 23 - - 197.179 266.436
Outros passivos 23.083 6.143 6.409 3.494

Não Circulante - - 14.100.598 10.169.717
Empréstimos e financiamentos 20 - - 3.307.015 655.647
Instrumentos financeiros derivativos 37 - - 13.950 28.893
Passivo de arrendamento 16 - - 7.793.661 7.324.126
Impostos, taxas e contribuições indiretos a recolher 21 - - 3.273 3.102
Impostos, taxas e contribuições diretos a recolher 22 - - 13.227 212.444
Provisão para processos judiciais e administrativos 24 - - 960.881 886.947
Plano de pensão e outros benefícios pós emprego 38 - - 6.492 7.346
Autorizações a pagar 19 - - 1.250.918 232.940
Receitas diferidas 23 - - 689.161 755.488
Outros passivos - - 62.020 62.784
Participações dos não controladores - - 8.385.987 7.743.239

Patrimônio Líquido 25 16.802.438 15.508.976 16.802.438 15.508.976
Capital social 7.164.842 7.164.842 7.164.842 7.164.842
Reservas de capital 44.498 41.435 44.498 41.435
Reservas de lucros 9.549.777 8.260.046 9.549.777 8.260.046
Resultado de operações com acionistas
 não controladores 44.356 44.063 44.356 44.063
Ajustes de avaliação patrimonial (1.035) (1.410) (1.035) (1.410)

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Receita líquida 27 - - 18.058.027 17.267.812
Custos dos serviços prestados e das mercadorias vendidas 28 - - (8.443.023) (7.996.615)
Lucro bruto - - 9.615.004 9.271.197
Receitas (despesas) operacionais:
Comercialização 28 - - (4.621.788) (4.443.027)
Gerais e administrativas 28 (940) (718) (1.724.325) (1.674.008)
Resultado da equivalência patrimonial 13 1.969.408 1.217.546 (11.617) (55)
Outras receitas (despesas), líquidas 29 922 (1.668) 498.695 (353.521)

1.969.390 1.215.160 (5.859.035) (6.470.611)
Lucro antes de receitas e despesas financeiras 1.969.390 1.215.160 3.755.969 2.800.586
Receitas (despesas) financeiras:
Receitas financeiras 30 3.456 1.595 1.095.203 440.193
Despesas financeiras 31 (64.864) (78.134) (1.810.077) (1.320.390)
Variações cambiais, líquidas 32 - - 659 (6.965)

(61.408) (76.539) (714.215) (887.162)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 1.907.982 1.138.621 3.041.754 1.913.424
Imposto de renda e contribuição social 33 (3.717) - (149.768) (164.150)
Lucro líquido do exercício 1.904.265 1.138.621 2.891.986 1.749.274
Atribuível a:
Acionistas da Companhia 1.904.265 1.138.621 1.904.265 1.138.621
Participação dos não controladores - - 987.721 610.653
Lucro por ação atribuível aos acionistas da Companhia
  (expresso em R$ por ação)     
Lucro básico e diluído por ação 34 0,12 0,07 0,12 0,07

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 1.907.982 1.138.621 3.041.754 1.913.424
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa líquido gerado
 pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 28 - - 5.691.696 5.527.012
Ganho na transação de venda 51% I-Systems
 (antiga FiberCo) (nota 1) - - (782.237) -
Resultado de equivalência patrimonial 13 (1.969.408) (1.217.546) 11.617 55
Valor residual de ativos imobilizados e intangíveis baixados - - 51.913 (88.085)
Juros das obrigações decorrentes de
 desmobilização de ativos - - 1.486 (284)
Provisão para processos administrativos e judiciais 24 - - 278.789 333.724
Atualização monetária sobre depósitos e processos
 administrativos e judiciais (174) (37) (27.942) 131.216
Juros, variação monetária e cambial sobre empréstimos e
 outros ajustes financeiros 132.314 66.422 252.178 166.057
Juros sobre passivo de arrendamento - - 858.259 910.691
Juros sobre arrendamentos - - 56 (10.698)
Perdas por créditos de liquidação esperada 28 - - 544.642 552.817
Planos de incentivo a longo prazo 26 - - 15.672 2.588

70.714 (12.540) 9.937.883 9.438.517
Redução (aumento) dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes - - (583.346) (390.087)
Impostos e contribuições a recuperar 5.764 12.599 670.161 1.273.548
Estoques - - 44.050 (43.325)
Despesas antecipadas - - (134.893) 20.928
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos 606.244 637.634 - -
Depósitos judiciais (214) 2.191 215.484 205.758
Outros ativos (1.133) (707) 40.478 (111.710)
Aumento (redução) dos passivos operacionais - -
Obrigações trabalhistas 6 1 35.512 53.669
Fornecedores 320 (36) 153.677 (819.025)
Impostos, taxas e contribuições 91.706 136.571 353.624 (302.650)
Autorizações a pagar - - (8.604) (10.871)
Pagamentos de processos judiciais e administrativos 24 - - (316.804) (413.635)
Receitas diferidas - - (135.583) (87.188)
Outros passivos (115.048) (65.766) (232.356) (131.858)
Caixa gerado pelas operações 658.359 709.947 10.039.283 8.682.071
Imposto de renda e contribuição social pagos - - (14.094) (69.578)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 658.359 709.947 10.025.189 8.612.493
Atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários (67.185) 18.626 (2.569.215) (1.410.262)
Caixa proveniente da venda de 51% I-Systems
 (antiga FiberCo) (nota 1) - - 1.096.294 -
Caixa proveniente da incorporação da TIM Participações - - - 21.959
Adições ao imobilizado e intangível - - (5.283.707) (3.891.306)
Recebimento de arrendamento mercantil financeiro - - 47 4.879
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
 atividades de investimento (67.185) 18.626 (6.756.581) (5.274.730)
Atividades de financiamentos
Novos empréstimos - - 3.062.000 1.800.000
Amortização de empréstimos - - (1.710.935) (1.806.922)
Juros pagos – Empréstimos - - (78.952) (72.643)
Pagamento de passivo de arrendamento - - (1.179.723) (927.903)
Juros pagos sobre passivo de arrendamento - - (832.928) (794.391)
Novos financiamentos licença 5G - - 843.020 -
Instrumentos financeiros derivativos - - 216.197 (134.360)
Compra de ações em tesouraria, líquido de alienações - - (11.069) -
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (637.732) (682.015) (969.777) (1.064.505)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (637.732) (682.015) (662.167) (3.000.724)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa (46.558) 46.558 2.606.441 337.039
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 46.558 - 2.621.849 2.284.810
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício - 46.558 5.228.290 2.621.849

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 1.904.265 1.138.621 2.891.986 1.749.274
Outros componentes do resultado abrangente
Item que não será reclassificado para o resultado:
Plano de pensão e outros benefícios pós-emprego 568 (1.040) 568 (1.040)
Tributos diferidos (193) 354 (193) 354

Total do resultado abrangente do exercício 1.904.640 1.137.935 2.892.361 1.748.588
Os itens na demonstração de resultado abrangente são apresentados líquidos de impostos.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais)

Reserva de lucros

Capital 
social

Reservas  
de capital

Reserva 
legal

Reserva 
para  

expansão

Reserva de 
 incentivo 

 fiscal

Resultado de operações 
com acionistas  

não controladores

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Lucros  

acumulados Total

Participação 
dos não  

controladores Total
Saldos em 01 de dezembro de 2021 7.164.842 41.435 638.081 6.369.745 1.252.220 44.063 (1.410) - 15.508.976 7.743.239 23.252.215
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 1.904.265 1.904.265 987.721 2.891.986

Benefício pós-emprego lançado diretamente no
 patrimônio líquido da controlada - - - - - - 375 - 375 188 563
Total do resultado abrangente do exercício - - - - - - 375 1.904.265 1.904.640 987.909 2.892.549
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas
Plano de incentivo de longo prazo - 3.063 - - - - - - 3.063 1.560 4.623
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal - - 89.328 - - - - (89.328) - - -
Constituição de reserva de benefício fiscal (nota 25) - - - 117.709 - - (117.709) - - -
Constituição de reserva para expansão (nota 25) - - - 1.076.353 - - - (1.076.353) - - -
Juros sobre capital próprio (nota 25) - - - - - - - (620.875) (620.875) (349.588) (970.463)

Dividendos não reclamados - - - 6.341 - - - - 6.341 3.180 9.521
Compra de ações em tesouraria, líquida de alienações - - - - - (13) - - (13) (7) (20)
Mudança participação societária - - - - 306 - - 306 (306) -
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas - 3.063 89.328 1.082.694 117.709 293 - (1.904.265) (611.178) (345.161) (956.339)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 7.164.842 44.498 727.409 7.452.439 1.369.929 44.356 (1.035) - 16.802.438 8.385.987 25.188.425

Reserva de lucros

Capital 
social

Reservas  
de capital

Reserva 
legal

Reserva 
para  

expansão

Reserva de 
incentivo 

fiscal

Resultado de operações 
com acionistas não con-

troladores

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Lucros  

acumulados Total

Participação 
dos não  

controladores Total
Saldos em 01 de dezembro de 2020 7.164.842 41.212 586.796 6.034.358 1.139.308 41.555 (723) - 15.007.348 7.494.984 22.502.332
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 1.138.621 1.138.621 610.653 1.749.274
Benefício pós-emprego lançado diretamente no
 patrimônio líquido da controlada - - - - - - (687) - (687) (344) (1.031)
Total do resultado abrangente do exercício - - - - - - (687) 1.138.621 1.137.934 610.309 1.748.243
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas
Opções de compra de ações - 223 - - - - - - 223 7.202 7.425
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal (nota 25) - - 51.285 - - - - (51.285) - - -
Constituição de reserva de benefício fiscal (nota 25) - - - 112.912 - - (112.912) - - -
Constituição de reserva para expansão (nota 25) - - - 331.147 - - - (331.147) - - -
Juros sobre capital próprio (nota 25) - - - - - - - (643.277) (643.277) (361.787) (1.005.064)
Dividendos não reclamados - - - 4.240 - - - - 4.240 2.128 6.368
Compra de ações em tesouraria, líquida de alienações - - - - - (3.221) - - (3.221) (1.616) (4.837)
Mudança participação societária - - - - 5.729 - - 5.729 (5.729) -
Outros - - - - - - - - - (2.252) (2.252)
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas - 223 51.285 335.387 112.912 2.508 - (1.138.621) (636.306) (362.054) (998.360)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 7.164.842 41.435 638.081 6.369.745 1.252.220 44.063 (1.410) - 15.508.976 7.743.239 23.252.215

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
 ►1. Contexto operacional

1.a Estrutura societária
A TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“TIM Brasil” ou “Companhia” ou 
“Grupo”) é uma Companhia por ações, de capital fechado, com sede na ci-
dade do Rio de Janeiro, controlada integralmente pela Telecom Italia Finance 
S.A. – uma empresa do Grupo Telecom Italia. A TIM Brasil tem como princi-
pal objetivo exercer o controle de sociedades exploradoras de serviços de 
telecomunicações, incluindo telefonia móvel pessoal e outros, nas áreas de 
suas concessões e / ou autorizações. Os serviços prestados pelas controla-
das da TIM Brasil são regulados pela Agência Nacional de Telecomunicações  
(“Anatel”).

Reorganização Societária
Venda de 51% da I-Systems (antiga FiberCo) para IHS 
Em 5 de maio de 2021, a TIM S.A., controlada da TIM Brasil, publicou a de-
cisão de seu Conselho de Administração sobre a alienação por parte da TIM 
de 51% do capital social da FiberCo em favor da IHS, permanecendo os res-
tantes 49% sob o controle da TIM S.A. quando do fechamento da operação 
(closing).
A FiberCo foi constituída pela TIM S.A. para segregação de ativos de rede e 
prestação de serviços de infraestrutura. A FiberCo nasce com a missão de 
implantar, operar e manter infraestrutura de última milha para acessos de 
banda larga a ser oferecida no mercado de atacado. Não obstante, os termos 
do acordo definem a TIM como principal cliente neste momento, tendo a prer-
rogativa de 6 meses de exclusividade após a entrada em novas áreas.
Em novembro de 2021, como resultado da cisão de ativos líquidos do negócio 
de banda larga e com posterior alienação de 51% de sua participação societá-
ria em favor da IHS, a TIM S.A. registrou investimento em coligada no valor de 
R$1.612.957, a valor justo, pela participação minoritária remanescente (não 
controladora) de 49%.
Neste momento, em função do closing da transação, a TIM S.A. realizou a 
baixa de cerca de 90% do ágio total registrado na aquisição da TIM Fiber SP 
Ltda. e TIM Fiber RJ S.A.  no montante de R$1.051.477.
De acordo com laudo de avaliação do acervo líquido formado pelos ativos e 
passivos o valor apurado de R$1.211.789 foi integralizado como capital social 
da I-Systems em 1º de novembro de 2021.
O processo de venda do percentual de 51% de participação societária da 
nova companhia, I-Systems, para IHS foi concluído em 16 de novembro de 
2021. Para a conclusão da venda, a IHS realizou uma integralização de capi-
tal R$582.498 (primária) na nova companhia (I-Systems) e o pagamento de 
R$1.096.294 (secundária) diretamente a TIM S.A., totalizando, desta forma 
R$1.678.792 pela aquisição de 51% de participação societária. O valor justo 
apurado por 100% da nova companhia foi de R$3.291.794. 
No momento do closing a participação na investida foi registrada pelo valor 
justo conforme previsto pelo IFRS 10 (CPC36), sendo, posteriormente, con-
forme definido na norma IAS 28 (CPC18), avaliada pelo método da equiva-
lência patrimonial.
Conforme previsto no IAS 28 (CPC18), a venda de investimento com perda 
de controle deve ser reconhecida pela baixa total de investimento e reconhe-
cimento de parte do investimento da coligada pelo valor justo.
Os efeitos da transação estão detalhados abaixo:
Descrição 31/12/2021
Preço da transação 1.096.294
Registro investimento a fair value 1.612.957
Custo dos ativos
Baixa do investimento (1.211.472)
Baixa do ágio na aquisição Fiber RJ/Fiber SP (1.051.477)
Baixa do imposto diferido sobre ágio amortizado fiscalmente 335.935
Ganho na transação 782.237
Imposto de renda e contribuição social (509.245)
Ganho líquido na transação 272.992
Ganho antes de IR e CS na remensuração do
 investimento a valor justo 668.720
Ganho antes de IR e CS na alienação do ativo 113.517
Incorporação da TIM Participações pela TIM S.A.
Em 29 de julho de 2020, o Conselho de Administração da Companhia, apro-
vou a submissão à Assembleia Geral Extraordinária da proposta de incorpo-
ração da TIM Participações pela TIM S.A. 
A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada em 31 de agosto de 2020, e 
aprovou, por maioria dos votos, a incorporação da TIM Participações pela TIM 
S.A, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado entre 
as administrações das companhias em 29 de julho de 2020.
Consequentemente, a administração da Companhia procedeu a incorpora-
ção em 31 de agosto de 2020 mediante acervo líquido contábil da entidade 
TIM Participações, no montante de R$355.323.
Conforme previsto no Protocolo de Incorporação, as variações do patrimô-
nio da TIM Participações entre a data do laudo (31 de março de 2020) e do 
ato societário de incorporação (31 de agosto de 2020), foram transferidas, 
absorvidas e incorporadas ao resultado operacional da incorporada. Como 
resultado da incorporação, todas as operações da TIM Participações foram 
transferidas para a TIM S.A., que a sucedeu em todos os seus bens, direitos 
e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito. Esta transação 
não teve impacto econômico ou tributário e o ágio incorporado não será utili-
zado para fins de quaisquer compensações fiscais.
Esta reorganização societária, teve como objetivo proporcionar maior efici-
ência e simplificação da estrutura organizacional do Grupo TIM, tornando a 
estrutura de controles internos mais eficientes. Além disso, a reorganização 
societária proporciona uma otimização de carga tributária nas futuras distri-
buições de juros sobre capital próprio, e também, a integração de unidades 
administrativas e financeiras, permitindo, a concentração e redução dos cus-
tos operacionais e outras despesas administrativas com serviços profissio-
nais. Como resultado desta operação, não houve qualquer impacto para os 
acionistas controladores e não controladores.
Após a Incorporação, a TIM S.A., passou a ser a ser negociada com os códi-
gos TIMS3 na B3 e TIMB na NYSE.
Controlada direta – TIM S.A.
TIM S.A. (atual denominação de INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e 
sucessora por incorporação de TIM CELULAR S.A.).
A Companhia detém a totalidade das ações do capital da TIM S.A., sendo que 
esta controlada presta Serviço Telefônico Fixo Comutado (“STFC”) nas mo-
dalidades Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, 
assim como o Serviço Móvel Pessoal (“SMP”) e o Serviço de Comunicação 
Multimídia (“SCM”), em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.
Em dezembro de 2020, o conselho de Administração da TIM S.A, após a 
análise dos estudos realizados e das propostas não-vinculantes recebidas, 
aprovou, em reunião realizada no dia 10 de dezembro de 2020, a constitui-
ção de uma sociedade, como preparação para futura segregação de ativos 
e prestação de serviços de infraestrutura de fibra ótica residencial TIM S.A, 
denominada FiberCo Soluções de Infraestrutura Ltda, integralmente subsi-
diada pela TIM S.A.
O processo de aquisição de participação societária da FiberCo, posterior-
mente denominada I–Systems, pela IHS foi concluído em 16 de novembro 
de 2021. Como resultado, a IHS passou a deter 51% do capital social da 
I-Systems, passando a TIM S.A. a ter participação minoritária (não controla-
dora) de 49% sobre a I-Systems.
O detalhamento da venda da participação societária da FiberCo, está descrito 
acima.
Coligada - TI Audit Compliance Latam S.A.
A Companhia possui 30% de participação direta no capital da TI Audit Com-
pliance Latam S.A., empresa que possui como objeto social a prestação de 
serviços relacionados à gestão administrativa de empresas e a participação 
em outras sociedades. Atualmente, a TI Audit não possui participação em ou-
tras sociedades.

 ►2.  Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as 
deliberações emitidas pela CVM e os pronunciamentos, orientações e in-
terpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Re-
porting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela administração na sua gestão. Adicionalmente, a Companhia 
considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07 - Evi-
denciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito 
Geral, na preparação das suas demonstrações financeiras. Desta forma, as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sen-
do evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração na sua 
gestão.

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstra-
ções financeiras estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas respecti-
vas notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados.
a. Critérios gerais de elaboração e divulgação
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histó-
rico como base de valor e ativos e passivos financeiros (inclusive instrumen-
tos financeiros derivativos) mensurados ao valor justo.
Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e exigibi-
lidade. Os mesmos são classificados como circulantes quando for provável 
que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos 12 meses. Caso con-
trário, são demonstrados como não circulantes. Exceção a este procedimento 
está relacionada aos saldos de imposto de renda e contribuição social di-
feridos (ativos e passivos) e passivos contingentes que estão classificados 
integralmente no longo prazo.
Os juros pagos são classificados como fluxo de caixa de financiamentos na 
demonstração dos fluxos de caixa pois representam custos de obtenção de 
recursos financeiros. 
b. Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda de apresentação das demonstrações financeiras é o Real (R$), que 
também é a moeda funcional de todas as empresas consolidadas nestas de-
monstrações financeiras.
Transações em moeda estrangeira são reconhecidas pela taxa de câmbio na 
data da transação. Itens monetários em moeda estrangeira são convertidos 
para o Real pela taxa de câmbio na data do balanço, informada pelo Banco 
Central do Brasil. Os ganhos e as perdas cambiais atrelados a estes itens são 
registrados na demonstração do resultado.
c. Informações por segmentos
Segmentos operacionais são componentes da entidade que desenvolvem ati-
vidades de negócio das quais pode obter-se receitas e incorrer em despesas. 
Seus resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal gestor 
das operações da entidade, que toma as decisões sobre alocação de recur-
sos e avalia o desempenho do segmento. Para a existência do segmento, é 
necessário haver informação financeira individualizada do mesmo.
O principal tomador de decisões operacionais na Companhia, responsável 
pela alocação de recursos e pela avaliação periódica de desempenho, é a 
Diretoria-Executiva, que, juntamente com o Conselho de Administração, são 
responsáveis pela tomada das decisões estratégicas do Grupo e por sua  
gestão.
A estratégia do Grupo é focada na otimização dos resultados, sendo que a 
partir da reorganização societária mencionada na Nota 1, todas as atividades 
operacionais do Grupo estão concentradas exclusivamente na TIM S.A.. Ape-
sar de haver atividades diversas, os tomadores de decisão entendem que a 
Companhia representa apenas um segmento de negócio e não contemplam 
estratégias específicas voltadas apenas para uma linha de serviço. Todas as 
decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras, investi-
mentos e aplicação de recursos são efetuadas em bases consolidadas. O 
objetivo é sempre maximizar o resultado consolidado obtido pela exploração 
das licenças de SMP, STFC e SCM.
d. Procedimentos de consolidação
Controladas
Controladas são todas as entidades nas quais o Grupo detém o controle. O 
Grupo controla uma entidade quando está exposto ou tem direito a retornos 
variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacida-
de 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 para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em 
que o Grupo deixa de ter o controle. 
É utilizado o método de contabilização de compra (purchase accounting) 
para registrar a aquisição de controladas pelo Grupo. O custo de aquisição 
é mensurado como o valor justo dos ativos adquiridos, dos instrumentos pa-
trimoniais (ex.: ações) emitidos e dos passivos incorridos ou assumidos pelo 
adquirente na data da troca de controle. Os ativos identificáveis adquiridos, 
as contingências e os passivos assumidos em uma combinação de negócios 
são inicialmente mensurados pelo seu valor justo na data de aquisição, inde-
pendentemente da proporção de qualquer participação minoritária. O exce-
dente do custo de aquisição, que ultrapassa o valor justo da participação do 
Grupo nos ativos líquidos identificáveis adquiridos, é registrado como ágio. 
Se o custo da aquisição for menor do que o valor justo dos ativos líquidos da 
controlada adquirida, a diferença é reconhecida diretamente na demonstra-
ção do resultado, como receita após proceder-se a uma revisão dos conceitos 
e cálculos aplicados.
As operações entre as empresas do Grupo, bem como os saldos, os ganhos e 
as perdas não realizados nessas operações, são eliminados. A data-base das 
informações financeiras utilizadas para consolidação é a mesma em todas as 
empresas do Grupo.
Coligadas
Coligadas são todas as entidades sobre as quais o Grupo tem influência sig-
nificativa, mas não o controle, geralmente por meio de uma participação so-
cietária de 20% a 50% dos direitos de voto. O investimento em coligada está 
contabilizado pelo método de equivalência patrimonial, inicialmente, reconhe-
cido pelo seu valor de custo. 
e. Aprovação das demonstrações financeiras
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração da Companhia em 25 de fevereiro de 2022.
f. Novas normas, alterações e interpretações de normas
As seguintes novas normas/alterações foram emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) e pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), estão em vigor para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2021. 
• Alterações no CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Re-
forma da Taxa de Juros de Referência.
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e 48 fornecem exceções tempo-
rárias que endereçam os efeitos das demonstrações financeiras quando uma 
taxa de certificado de depósito interbancário é substituída com uma alternati-
va por uma taxa quase que livre de risco. As alterações incluem os seguintes 
expedientes práticos:
• Um expediente prático que requer mudanças contratuais, ou mudanças nos 
fluxos de caixa que são diretamente requeridas pela reforma, a serem trata-
das como mudanças na taxa de juros flutuante, equivalente ao movimento 
numa taxa de mercado;
• Permite mudanças requeridas pela reforma a serem feitas nas designações 
e documentações de hedge, sem que o relacionamento de hedge seja des-
continuado;
• Fornece exceção temporária para entidades estarem de acordo com o re-
querimento de separadamente identificável quando um instrumento com taxa 
livre de risco é designado como hedge de um componente de risco.
Essas alterações não impactaram as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas do Grupo.
O grupo pretende usar os expedientes práticos nos períodos futuros se eles 
se tornarem aplicáveis.
• Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Conce-
didos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento que vão além 
de 30 de junho de 2021.
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orien-
tações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao 
contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta da pan-
demia Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário pode optar 
por não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo ar-
rendador é uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário 
que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do 
arrendamento resultante do benefício concedido no contrato de arrendamen-
to relacionada ao Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança 
aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma modificação do con-
trato de arrendamento.
A alteração pretendia a ser aplicada até 30 de junho de 2021, mas como o 
impacto da pandemia do Covid-19 pode continuar, em 31 de março de 2021, 
o CPC estendeu o período da aplicação deste expediente prático para de 
30 junho de 2022. Essa alteração entra em vigor para exercícios sociais ini-
ciados em, ou após, 1º de janeiro de 2021. No entanto, o Grupo ainda não 
recebeu benefícios concedidos para arrendatários relacionados à Covid-19, 
mas planeja aplicar o expediente prático quando disponível dentro do período 
da norma.
As seguintes novas normas foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e pelo International Accounting Standards Board (IASB), 
mas não estão em vigor para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 
• CPC 11 - Contratos de seguro
Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma 
ainda não emitida pelo CPC no Brasil, mas que será codificada como CPC 
50 - Contratos de Seguro e substituirá o CPC 11 - Contratos de Seguro), uma 
nova norma contábil abrangente para contratos de seguro que inclui reco-
nhecimento e mensuração, apresentação e divulgação. Assim que entrar em 
vigor, a IFRS 17 (CPC 50) substituirá a IFRS 4 - Contratos de Seguro (CPC 11) 
emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se a todos os tipos de contrato de seguro 
(como de vida, ramos elementares, seguro direto e resseguro), independen-
temente do tipo de entidade que os emitem, bem como determinadas garan-
tias e instrumentos financeiros com características de participação discricio-
nária. Aplicam-se algumas exceções de escopo. O objetivo geral da IFRS 17 
é fornecer um modelo contábil para contratos de seguro que seja mais útil e 
consistente para as seguradoras. Em contraste com os requisitos da IFRS 4, 
os quais são amplamente baseados em políticas contábeis locais vigentes em 
períodos anteriores, a IFRS 17 fornece um modelo abrangente para contratos 
de seguro, contemplando todos os aspectos contábeis relevantes. O foco da 
IFRS 17 é o modelo geral, complementado por: 

• Uma adaptação específica para contratos com características de participa-
ção direta (abordagem de taxa variável). 
• Uma abordagem simplificada (abordagem de alocação de prêmio) princi-
palmente para contratos de curta duração. A IFRS 17 vigora para períodos 
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023, sendo necessária a apresentação 
de valores comparativos. A adoção antecipada é permitida se a entidade ado-
tar também a IFRS 9 e a IFRS 15 na mesma data ou antes da adoção inicial 
da IFRS 17. 
Essa norma não se aplica a Companhia.
• Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não 
circulante 
Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 
1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o 
passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: 
• O que significa um direito de postergar a liquidação; 
• Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; 
• Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade 
exercer seu direito de postergação;
• Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si 
um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua 
classificação. As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º 
de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. 
Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as alterações terão na prática 
atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação.
• Alterações ao IAS 8: Definição de estimativas contábeis
Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao 
CPC 23), no qual introduz a definição de ‘estimativa contábeis’. As alterações 
esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudan-
ças nas políticas contábeis e correção de erros. Além disso, eles esclarecem 
como as entidades usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver 
as estimativas contábeis.
As alterações serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janei-
ro de 2023 e aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis 
que ocorrerem em, ou após, o início desse período. Adoção antecipada é 
permitida se divulgada.
Não se espera que as alterações tenham um impacto significativo nas de-
monstrações financeiros do Grupo.
• Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Divulgação de políti-
cas contábeis
Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata ao 
CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, no 
qual fornece guias e exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgamento 
da materialidade para a divulgação de políticas contábeis. As alterações são 
para ajudar as entidades a divulgarem políticas contábeis que são mais úteis 
ao substituir o requerimento para divulgação de políticas contábeis signifi-
cativas para políticas contábeis materiais e adicionando guias para como as 
entidades devem aplicar o conceito de materialidade para tomar decisões 
sobre a divulgação das políticas contábeis.
As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 1º 
de janeiro de 2023 com adoção antecipada permitida. Já que as alterações ao 
Practice Statement 2 fornece guias não obrigatórios na aplicação da definição 
de material para a informação das políticas contábeis, uma data para adoção 
desta alteração não é necessária.
O Grupo está atualmente avaliando os impactos dessas alterações nas polí-
ticas contábeis divulgadas.
Impactos COVID - 19
Desde março de 2020 foi decretado estado de pandemia pela Organização 
Mundial de Saúde devido ao surto do Coronavirus 2019 (COVID-19), os prin-
cipais impactos e primeiros casos foram contabilizados no Brasil e no mundo 
também do primeiro trimestre de 2020.
O surto de COVID-19 se desenvolveu rapidamente em 2020 e se prolonga 
até 2021  e as medidas tomadas para conter o vírus afetaram muito a ativida-
de econômica, incluindo alguns impactos nos resultados operacionais e nos 
fluxos de caixa das Companhias no Brasil. Ao longo de 2020, foi decretado o 
lockdown em vários estados do Brasil que durou de março a junho de 2020. 
No ano de 2020, a Companhia apresentou uma infraestrutura robusta sendo 
parte de um segmento extremamente importante neste período de crise, es-
sencial para a população, governo e sistema de saúde.  Após análise interna, 
não houve indicação de redução ao valor recuperável de ativos ou riscos as-
sociados ao cumprimento de obrigações, uma vez que a Companhia não é 
altamente alavancada e ainda possui linhas de crédito disponíveis para serem 
utilizadas em caso de redução significativa do volume de caixa.  
Em 2021, houve o agravamento da crise com aumento do número de casos, 
consequentemente, a necessidade de novas medidas de restrição, dentre 
elas o fechamento do comercio impactando o funcionamento das lojas no-
vamente, mas as restrições tiveram uma duração menor comparada a 2020, 
reduzindo o impacto do fechamento das lojas. Essas restrições foram imple-
mentadas principalmente no mês de março em diferentes cidades do Brasil.
Em setembro de 2021, o país apresentou uma evolução significativa nos ní-
veis de vacinação, com redução da taxa de transmissão e número de casos, 
com isso houve uma leve melhora nas atividades econômicas. Até o momen-
to, não sofremos nenhum impacto material em nossas operações.
Estamos no 2º ano de pandemia e sem impactos nas demonstrações finan-
ceiras da Companhia.

 ►3.  Estimativas e julgamentos críticos na aplicação das políticas con-
tábeis da Companhia

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados. Os 
mesmos baseiam-se na experiência histórica da Companhia e em outros fa-
tores, tais como as expectativas de eventos futuros, considerando as circuns-
tâncias presentes na data base das demonstrações financeiras.
Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam 
um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para os próximos exercícios financei-
ros, estão contempladas a seguir.
(a) Perda por redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não finan-
ceiros e investimentos em coligadas
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil 
de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o 
qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e/ou o valor em uso. 
O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações 
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado 
menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é 
baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. 
Eventuais atividades de reorganização com as quais a Companhia não esteja 
comprometida na data-base de apresentação das demonstrações financeiras 
ou investimentos futuros significativos que possa melhorar a base de ativos 
da unidade geradora de caixa objeto de teste são excluídos para fins de teste 
de impairment. 
Os principais ativos não financeiros para os quais foi feita esta avaliação são 
os ágios fundamentados em rentabilidade futura registrados pela Companhia 
(nota 15) e seus ativos tangíveis e intangíveis.
Os investimentos líquidos em coligadas são avaliados após a aplicação do 
método de equivalência patrimonial para determinar se há qualquer evidencia 
objetiva de não recuperabilidade. O valor recuperável de um investimento 
em coligada deve ser determinado para cada investimento, a menos que a 
coligada não gere entradas de caixa de forma contínua que sejam em grande 
parte independentes daquelas geradas por outros ativos da entidade. O in-
vestimento em coligada foi avaliado conforme descrito na nota 13.
(b) Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e a contribuição social (corrente e diferido) são calculados 
de acordo com interpretações da legislação em vigor e o CPC 32 / IAS 12. 
Este processo normalmente envolve estimativas complexas para determinar 
o lucro tributável e as diferenças temporárias. Em particular, o crédito fiscal 
diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e dife-
renças temporárias é reconhecido na proporção da probabilidade de que o 
lucro tributável futuro esteja disponível e possa ser utilizado. A mensuração 
da recuperabilidade do imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais, base 
negativa de contribuição social e diferenças temporárias leva em considera-
ção o histórico de lucro tributável, bem como a estimativa de lucro tributável 
futuro (nota 10). 
(c) Provisão para processos judiciais e administrativos
Os processos judiciais e administrativos são analisados pela Administração 
em conjunto com seus assessores jurídicos (internos e externos). A Compa-
nhia considera em suas análises fatores como hierarquia das leis, jurispru-
dências disponíveis, decisões mais recentes nos tribunais, sua relevância no 
ordenamento jurídico e histórico de pagamentos. Essas avaliações envolvem 
julgamento da Administração (nota 24).
(d) Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros 
Os instrumentos financeiros apresentados no balanço patrimonial pelo valor 
justo são mensurados através de técnicas de avaliação que consideram da-
dos observáveis ou derivados de dados observáveis no mercado (nota 37).
(e) Receitas de tráfego não faturadas – “unbilled revenues”
Como algumas datas de corte para faturamento ocorrem em datas interme-
diárias dentro dos meses do ano, ao final de cada mês existem receitas já 
auferidas pela Companhia, mas não efetivamente faturadas a seus clientes. 
Estas receitas não faturadas são registradas com base em estimativa, que 
leva em consideração dados de consumo, número de dias transcorridos des-
de a última data de faturamento, entre outros (nota 27).
(f) Arrendamentos
A Companhia possui quantidade significativa de contratos de arrendamento 
no qual atua como arrendatária (nota 16), sendo que com a adoção da norma 
contábil do IFRS 16 / CPC 06 (R2) – Arrendamentos, em 01/01/2019, deter-
minados julgamentos foram exercidos pela administração da Companhia na 
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mensuração do passivo de arrendamento e do ativo de direito de uso, tais 
como: (i) estimativa do prazo de arrendamento, considerando período não 
cancelável e os períodos cobertos por opções de extensão do prazo do con-
trato, quando o exercício depende apenas da Companhia e esse exercício é 
razoavelmente certo; e (ii) utilização de determinadas premissas para calcular 
a taxa de desconto.
A Companhia não é capaz de determinar prontamente a taxa de juros implícita 
no arrendamento e, portanto, considera a sua taxa incremental sobre emprés-
timos para mensurar os passivos do arrendamento. A taxa incremental é a 
taxa de juros que a Companhia teria que pagar ao pedir emprestado, por pra-
zo semelhante e com garantia semelhante, os recursos necessários para ob-
ter o ativo com valor similar ao ativo de direito de uso em ambiente econômico 
similar. A Companhia estima a taxa incremental usando dados observáveis 
(como taxas de juros de mercado) quando disponíveis e considera nesta esti-
mativa aspectos que são específicos da Companhia (como o custo da dívida). 

 ►4. Caixa e equivalentes de caixa
São ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, usando o método 
da taxa efetiva de juros. A Administração da Companhia determina a classifi-
cação dos seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e bancos - 111 99.949 100.120
Aplicações financeiras de livre
 disponibilidade:
CDB/Compromissadas - 46.447 5.128.341 2.521.729

- 46.558 5.228.290 2.621.849
Os Certificados de Depósitos Bancários (“CDBs”) e Operações Compromis-
sadas são títulos nominativos emitidos por bancos e vendidos ao público 
como forma de captação de recursos. Tais títulos podem ser negociados du-
rante o prazo contratado, a qualquer momento, sem perda significativa em 
seu valor e são utilizados para o cumprimento das obrigações de curto prazo 
pela Companhia.
A remuneração média anual das aplicações da Companhia referente aos 
CDB’s e Operações Compromissadas é de 101,51% (101,24% em 31 de de-
zembro de 2020) da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

 ►5. Títulos e Valores mobiliários 
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
FUNCINE (i) - - 11.508 7.061
Fundo Soberano (ii) - - 9.624 5.220
FIC: (iii)
Títulos Públicos (iv) 45.650 51 3.021.263 1.345.848
Operações compromissadas (v) 511 - 41.007 17.370
Letra Financeira (vi) 8.380 8 711.498 292.508
Outros (vii) 12.722 19 851.891 409.570

67.263 78 4.646.791 2.077.577
Parcela circulante (67.263) (78) (4.635.283) (2.070.516)
Parcela não circulante - - 11.508 7.061
(i) A partir de dezembro de 2017, a Companhia, com o objetivo de utilizar 
benefício fiscal de dedutibilidade para fins de imposto de renda e contribuição 
social, passou a investir no Fundo de Financiamento da Indústria Cinemato-
gráfica Nacional (FUNCINE). A remuneração média em 2021 é negativa em 
0,06% a.a. (negativa em 3,34% a.a. em 31 de dezembro de 2020). 
(ii) O Fundo Soberano é composto apenas de títulos públicos federais. A re-
muneração média em 2021 é de 95,13% (87,71% em 31 de dezembro de 
2020) da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI. 
(iii) Em agosto de 2017, a Companhia investiu em FIC’s abertos (Fundo de 
Investimento em Cotas). Os Fundos são compostos em sua maioria por títulos 
públicos e papéis de instituições financeiras de primeira linha. A remuneração 
média em 2021 dos FIC’s foi de 110,92% (112,72% em 31 de dezembro de 
2020) da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.  
(iv) Títulos públicos são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo 
Tesouro Nacional para financiar as atividades do Governo Federal.
(v) As operações CDB são títulos emitidos pelos bancos com o compromisso 
de recompra do título por parte do próprio banco e com taxas predetermina-
das. 
(vi) A Letra Financeira (LF) é um título de renda fixa emitido por instituições 
financeiras com a finalidade de captar recursos de longo prazo.
(vii) Está representado por: Debêntures, FIDC, Notas Comerciais, Notas Pro-
missórias, Cédula de Crédito Bancário.

 ►6. Conta a receber de clientes
São ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado e se referem as 
contas a receber dos usuários dos serviços de telecomunicações, de uso de 
rede (interconexão) e de venda de aparelhos e acessórios. As contas a rece-
ber são registradas pelos preços praticados na data da transação. Os saldos 
de contas a receber incluem, também, serviços prestados e não faturados 
até a data dos balanços (“unbilled”). As contas a receber de clientes são, ini-
cialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a 
provisão para perdas de créditos esperada (“impairment”).
A provisão para perdas de créditos esperada foi reconhecida como redução 
das contas a receber, com base no perfil da carteira de assinantes, idade das 
contas vencidas, conjuntura econômica, riscos envolvidos em cada caso e 
pela curva de arrecadação, em montante considerado suficiente, ajustadas 
a fim de refletir informações atuais e prospectivas sobre fatores macroeco-
nômicos que afetam a capacidade dos clientes de liquidarem os recebíveis.
O valor justo das contas a receber de clientes se aproxima ao valor contábil 
registrado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020. 
A taxa média considerada no cálculo do valor presente do contas a receber 
registrado no longo prazo é de 0,19% (0,22% em 31 de dezembro de 2020).

Consolidado
2021 2020

Contas a receber de clientes 3.253.207 3.180.661
Contas a receber bruta 4.000.026 3.831.921
Serviços faturados 2.107.682 2.039.403
Serviços a faturar (“unbilled”) 849.762 817.669
Uso de rede 504.333 399.083
Venda de mercadorias 521.362 552.962
Ativo contratual (nota 23) 15.340 14.914
Outras contas a receber 1.547 7.890

Perdas por crédito de liquidação esperada (746.819) (651.260)
Parcela circulante (3.066.906) (3.051.834)
Parcela não circulante 186.301 128.827

A movimentação da provisão para perda por créditos de liquidação esperada, 
contabilizadas como conta redutora de ativo, foi como segue:

Consolidado
2021 2020

Saldo inicial 651.260 774.077
Constituição de provisão 544.642 552.817
Baixas de Provisão (449.083) (675.634)
Saldo Final 746.819 651.260
A idade das contas a receber apresenta-se como segue: 

2021 2020
Total 4.000.026 3.831.921
A vencer 2.895.999 2.785.469
Vencidos até 30 dias 246.195 248.955
Vencidos até 60 dias 100.027 84.218
Vencidos até 90 dias 77.280 71.635
Vencidos a mais de 90 dias 680.525 641.644

 ►7. Estoques
Estoques são apresentados ao custo médio de aquisição. Uma perda é re-
conhecida para ajustar o custo de aparelhos e acessórios ao valor líquido 
realizável (valor de venda), quando este valor for menor que o custo médio 
de aquisição.

Consolidado
2021 2020

Total Estoques 202.553 246.602
Estoques 214.605 257.477
Aparelhos celulares e tablets 140.934 186.961
Acessórios e cartões pré-pagos 53.791 55.558
TIM chips 19.880 14.958

Perdas para ajuste ao valor de realização (12.052) (10.875)
 ►8. Impostos, taxas e contribuições indiretos a recuperar

Consolidado
2021 2020

Impostos, taxas e contribuições indiretos
 a recuperar 1.259.932 1.230.801
ICMS 1.216.912 1.188.018
Outros 43.020 42.783
Parcela circulante (354.620) (374.015)
Parcela não circulante 905.312 856.786

Os valores de ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) a 
recuperar são compostos principalmente:
(i) pelos créditos sobre as aquisições de ativo imobilizado diretamente rela-
cionadas à prestação de serviço de telecomunicações (crédito parcelado em 
48 meses).
(ii) por valores de ICMS recolhidos sob o regime de substituição tributária das 
operações relacionadas às mercadorias adquiridas para revenda, principal-
mente os aparelhos celulares, chips, tablets e modems comercializados pela 
TIM.
(iii) por créditos de ICMS decorrentes do trânsito em julgado favorável, em 
maio de 2021, em uma ação de repetição de indébito referente a serviços de 
telefonia pré-paga em Santa Catarina, no montante de R$ 52 milhões.

 ►9. Impostos, taxas e contribuições diretos a recuperar
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Impostos, taxas e
 contribuições diretos
  a recuperar 18.777 12.985 2.061.138 2.711.225
Imposto de renda e
 contribuição social (i) 6.667 502 813.763 382.407
PIS / COFINS (ii) 555 555 1.165.327 2.254.100
Outros 11.555 11.928 82.048 74.718
Parcela circulante (18.343) (12.551) (1.330.249) (1.433.663)
Parcela não circulante 434 434 730.889 1.277.562

(i) Os valores de imposto de renda e contribuição social estão substancial-
mente relacionados a outros créditos de imposto de renda e contribuição so-
cial de anos anteriores, cujo atual prazo estimado para utilização é posterior 
a 12 meses. 
Em setembro de 2021, o STF, em sede de repercussão geral, fixou entendi-
mento pela não incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção da SELIC nos 
processos de repetição de indébito. Apesar de o acórdão da decisão citada 
ainda estar pendente de publicação, assim como o processo específico da 
TIM ainda pender de julgamento, a TIM registrou a sua melhor estimativa até 
a presente data, no valor de R$ 547 milhões, visto que a realização do ganho 
pela Companhia passa a ser provável.
(ii) Os valores de PIS/COFINS a recuperar referem-se, principalmente, aos 
créditos oriundos de processos judiciais de titularidade da TIM Celular S.A. 
(incorporadas em último nível pela TIM S.A.), bem como da própria TIM S.A., 
com decisão definitiva favorável em Tribunais Superiores que discutiam a ex-
clusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. 
De acordo com a avaliação interna da Companhia, esperamos utilizar tais 
créditos até o 2º trimestre do ano de 2022.
Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a incons-
titucionalidade da inclusão do montante apurado de ICMS na base de cálculo 
das contribuições para o PIS e para a COFINS.  A TIM S.A. (anterior deno-
minação da Intelig Telecomunicações Ltda.), na condição de incorporadora 
da TIM Celular S.A. e demais entidades existentes no Grupo no passado, 
titulares de processos de mesma natureza, discute este tema judicialmente 
desde 2006, retroagindo tais efeitos em 5 anos, conforme lhe é permitido pela 
legislação. O valor total registrado em 2019 referente a esses créditos foi de 
R$3.023 milhões, sendo R$1.795 milhões de principal e R$1.228 milhões de 
atualizações monetária.
Os valores contabilizados são atualizados mensalmente pela taxa de juros 
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custó-
dia (Selic), disponibilizada no site da Receita Federal do Brasil.
Em 2020, a TIM efetuou declarações de compensação com créditos oriundos 
do processo de exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, 
para pagamentos de tributos federais, no valor total de R$ 1.516 milhões. Já 
no ano de 2021, foram efetuadas compensações no total de R$ 957 milhões 
com os referidos créditos de PIS e COFINS.
Em maio de 2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou a 
discussão quanto ao direito creditório das empresas, definindo em sede de 
julgamento de Embargos de Declaração, que a exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS é válida a partir de 15 de março de 2017, data 
em que foi fixada a tese de repercussão geral (Tema 69), no julgamento do 
Recurso Extraordinário (RE) 574706. 
Considerando que os ministros ratificaram que o ICMS que não se inclui na 
base de cálculo do PIS/COFINS é o destacado na nota fiscal, confirmamos 
que os procedimentos adotados pela TIM S.A., quando da habilitação dos 
créditos de PIS/COFINS, estão adequados.

 ►10. Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre 
(1) os prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social acumulados 
e (2) as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases 
fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações 
financeiras. O imposto de renda diferido é determinado usando-se alíquotas 
de imposto (e leis fiscais) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, 
até a data do balanço. Mudanças posteriores nas alíquotas de imposto ou na 
legislação fiscal podem alterar os valores dos saldos de impostos diferidos, 
tanto ativos como passivos.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos 
somente sob a hipótese de histórico de lucratividade e/ou quando as proje-
ções anualmente preparadas pela Companhia, examinadas pelo Conselho 
Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, e aprovadas pelos demais órgãos da 
Administração, indiquem que seja provável a realização futura de tais créditos 
fiscais.
Os saldos de impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresenta-
dos pelo valor líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de 
compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacio-
nado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, 
impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades, em geral são 
apresentados em separado, e não pelo saldo líquido.
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, as alíquotas vigentes 
foram de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. 
Os saldos de prejuízo fiscal e de base negativa da contribuição social sobre 
os lucros não têm prazo de prescrição e podem ser compensados até o limite 
de 30% do lucro fiscal apurado a cada exercício, conforme legislação fiscal 
vigente.
Os valores contabilmente registrados são os seguintes:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Prejuízo fiscal e base negativa
 de contribuição social - - 219.876 475.128
Diferenças temporárias:
Provisão para processos judiciais
 e administrativos - - 330.627 303.948
Perdas por créditos de
 liquidação duvidosa - - 257.529 224.459
Ajuste a valor presente – licença 3G - - 3.298 5.240
Aluguel Infraestrutura LT Amazonas - - 32.377 29.971
Provisão para participação nos lucros
 dos empregados 2 2 40.179 36.919
Tributos com exigibilidade
 suspensa (i) - - 437.950 258.246
Ágio amortizado – TIM Fiber (ii) - - (34.560) (370.494)
Instrumentos financeiros derivativos - - (143.948) (154.718)
Juros capitalizados 4G - - (233.433) (262.608)
Custo atribuído – TIM S.A. - - (42.617) (53.792)
Ajustes sobre contratos de leasing 369.521 303.833
Depreciação acelerada (iii) (466.863) (266.464)
Ajuste ao valor justo I–Systems
 (antiga FiberCo) (iv) (249.477) -
Outros - - 16.431 20.980

2 2 536.890 550.648
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos sobre diferenças
  temporárias, ainda não reconhecidos (2) (2) (2) (2)

- - 536.888 550.646
Parcela imposto ativo diferido - - 536.888 550.646
(i) Representada principalmente pela taxa Fistel (TFF), referente aos exercí-
cios de 2020 e 2021. O TFF relativo aos exercícios de 2020 e 2021 tiveram seus 
pagamentos suspensos por força de decisão judicial liminar e, portanto, ainda 
não possuem data específica para pagamento. Para detalhes vide nota 21.
(ii)  Representado pelo ágio na combinação de negócios das empresas TIM 
Fiber RJ e SP adquiridas pela TIM em 2012, realizado parcialmente em no-
vembro de 2021 após a conclusão dessa transação.
(iii)  A partir do 1º trimestre de 2020, a TIM S.A. exclui das bases de cálculo 
do IRPJ e da CSLL, a parcela de aceleração da depreciação de bens móveis 
integrantes do ativo imobilizado, em razão de sua utilização ininterrupta em 
três turnos de funcionamento, suportada por laudo pericial técnico, conforme 
previsto no artigo 323, do RIR/2018, ou pela adequação à depreciação fiscal 
prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017. Referido ajuste fiscal 
gerou um passivo diferido de R$ 467 milhões até 31 de dezembro de 2021 
(R$ 266,5 milhões até 31 de dezembro de 2020) e foi aplicado a partir de 1 de 
janeiro de 2020.
(iv) Refere-se ao diferido constituído sobre o valor justo da participação não 
majoritária calculado na transação de venda descrita na nota 1 ocorrida em 
novembro de 2021 entre a TIM S.A. e a IHS Fiber Brasil - Cessão de Infraes-
truturas Ltda.  
Expectativa de recuperação de créditos tributários
As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram calculadas le-
vando-se em consideração premissas financeiras e de negócios disponíveis 
em 31 de dezembro de 2021.
Com base nestas projeções, a Companhia possui a seguinte expectativa de 
recuperação dos créditos:

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Prejuízos Fiscais e  

Base Negativa
2022 103.847
2023 79.581
2024 36.448
2025 em diante -
Total 219.876
A controlada com base em histórico de lucratividade e fundamentada em pro-
jeções de resultados tributáveis futuros, constitui créditos de imposto de ren-
da e contribuição social diferidos sobre a totalidade de seus prejuízos fiscais, 
base negativa de contribuição social e diferenças temporárias.
A Companhia utilizou créditos oriundos de prejuízos fiscais e base negativa 
de contribuição social no montante de R$255.252 ao longo deste ano até 31 
de dezembro de 2021 (R$325.583 em 31 de dezembro de 2020, incluindo 
prejuízos fiscais).

 ►11. Despesas antecipadas
Consolidado
2021 2020

Total despesas antecipadas 358.287 223.394
Propagandas não veiculadas (i) 86.154 1.679
Aluguéis e seguros 67.034 69.208
Custos incrementais para obtenção de contratos
 de clientes (ii) 153.988 125.114
Serviços de TI (iii) 28.626 10.535
Outros 22.485 16.858
Parcela circulante (275.148) (149.796)
Parcela não circulante 83.139 73.598

(i) Representam pagamentos antecipados de despesas de propaganda de 
produtos e serviços da marca TIM que são reconhecidas no resultado de acor-
do com o período de veiculação da propaganda.
(ii) Está substancialmente representado pelos custos incrementais relaciona-
dos com comissões de vendas pagas a parceiros para obtenção de contratos 
de clientes decorrentes da adoção do IFRS 15/ CPC 47, os quais são diferidos 
ao resultado em conformidade com o prazo do contrato e/ou benefício econô-
mico, usualmente de 1 a 2 anos. 
(iii) Representam os pagamentos antecipados de despesas de serviços de TI 
para rede migração das informações para nuvem “cloud”. 

 ►12. Depósitos judiciais
São registrados ao custo histórico e atualizados conforme a legislação vi-
gente:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

11.754 11.366 730.527 806.121
Cível 519 88 286.102 315.400
Trabalhista 10.324 10.355 138.932 159.744
Tributário - - 178.914 181.670
Regulatório - - 111 111
Penhora Online (i) 911 923 126.468 149.196
(i) Referem-se a bloqueios judiciais diretamente nas contas correntes e apli-
cações financeiras da Companhia vinculadas a determinados processos ju-
diciais. Esse montante é analisado periodicamente e quando identificado é 
feita a reclassificação para uma das demais contas específicas da rubrica de 
depósitos judiciais
Cível
Trata-se de valores depositados em juízo para garantia de execuções em pro-
cessos cíveis cujos valores estão sendo discutidos judicialmente pela Com-
panhia. Tais processos, em sua maioria, referem-se a ações judiciais movidas 
por clientes, envolvendo questões de direito do consumidor, dentre outros. 
Existem alguns processos com matérias diferenciadas, como por exemplo 
caso em que se discute o valor fixado pela ANATEL para desocupação de de-
terminadas subfaixas de transmissão, viabilizando a implementação da tec-
nologia 4G. Neste caso, o valor depositado atualizado em Juízo em discussão 
é de R$72.533 (R$ 70.560 em 31 de dezembro de 2020).
Trabalhista
Trata-se de valores depositados em juízo referentes a garantias a execução 
efetuada e depósitos para interposição dos recursos cabíveis, nos quais ain-
da há a discussão nos autos sobre a matéria ou valores devidos. O montante 
está distribuído entre diversos processos movidos por empregados próprios e 
terceiros prestadores de serviços. 
Tributário
A Companhia possui depósitos judiciais, relativos à matéria tributária, reali-
zados para suportar diversas discussões judiciais em curso. Tais depósitos 
referem-se, principalmente, às seguintes discussões:
• Aproveitamento de crédito na aquisição de energia elétrica diretamente em-
pregada no processo produtivo das companhias, matéria com viés positivo no 
judiciário. O valor atualizado dos depósitos referentes a essa discussão é de 
R$ 34.289 (R$ 34.544 em 31 de dezembro de 2020).
• Incidência da CPMF sobre operações de conversão de empréstimos em 
capital próprio da Companhia; reconhecimento do direito ao não recolhimento 
da contribuição supostamente incidente sobre a simples mudança de titulari-
dade de contas correntes em razão de incorporação. O valor atualizado dos 
depósitos referentes a essa discussão é de R$ 9.073 (R$ 8.862 em 31 de 
dezembro de 2020). 
• Constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamen-
to (TFF) por autoridades municipais de localidades diversas. O valor atualiza-
do dos depósitos referentes a essa discussão é de R$20.022 (R$ 18.883 em 
31 de dezembro de 2020).
• Não homologação de compensação de débitos federais com créditos de 
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pela suposta insuficiência de cré-
ditos, bem como o depósito realizado para fins de liberação de Certidão Nega-
tiva de Débitos. O valor atualizado dos depósitos referentes a essa discussão 
é de R$11.254 (R$ 11.317 em 31 de dezembro de 2020).
• Incidência de ISS sobre serviços de importação e de terceiros; suposta falta 
de recolhimento relativamente à limpeza de terreno e serviço de manutenção 
de ERB (Estação Rádio Base), ao ISS próprio, ao ISS incidente sobre servi-
ços de Co-billing e no licenciamento de software (blackberry). Garantia do 
direito de aproveitamento do benefício da denúncia espontânea e busca pelo 
afastamento das multas confiscatórias no caso de pagamento em atraso. O 
valor atualizado dos depósitos referentes a essa discussão é de R$8.048 (R$ 
7.843 em 31 de dezembro de 2020).
• Serviços acessórios previstos no Convênio 69/98 ICMS incidente sobre 
prestações de serviços de comunicação dos valores cobrados a título de 
acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização 
dos serviços, dentre outros. O valor atualizado dos depósitos referentes a 
essa discussão é de R$3.478 (R$ 3.329 em 31 de dezembro de 2020).
• Exigência pela ANATEL do Preço Público Relativo à Administração dos Re-
cursos de Numeração. O valor atualizado dos depósitos referentes a essa 
discussão é de R$3.582 (R$ 3.514 em 31 de dezembro de 2020).
• Depósito realizado pela TIM S.A – Inconstitucionalidade e ilegalidade da co-
brança do FUST (Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações). 
Pleito pelo reconhecimento do direito de não recolher FUST, deixando de incluir 
em sua base de cálculo as receitas transferidas a título de interconexão e EILD 
(Exploração Industrial de Linha Dedicada), bem como pelo direito de não sofrer 
a cobrança retroativa das diferenças apuradas em função de não observar a 
súmula 7/2005 da ANATEL. O valor atualizado dos depósitos referentes a essa 
discussão é de R$ 61.752 (R$ 58.664 em 31 de dezembro de 2020).
• ICMS – Diversos. Depósitos realizados em diversos processos que discu-
tem cobranças de ICMS, principalmente relacionados a discussões sobre 
comodato, DIFAL, serviços isentos e não tributados, CIAP e Convênio 39. O 
valor atualizado dos depósitos referentes a essa discussão é de R$ 9.960 (R$ 
14.505 em 31 de dezembro de 2020).
• CSLL – Cobranças referentes a casos do Jornal do Brasil que foram direcio-
nados à empresa, assim como cobrança referente a compensação BC Nega-
tiva / Prejuízo Fiscal sucedida. O valor atualizado dos depósitos referentes a 
essa discussão é de R$ 9.730 (R$ 9.739 em 31 de dezembro de 2020).

 ►13. Investimentos 
As participações societárias em controladas são avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial somente nas demonstrações financeiras individuais, 
enquanto as participações societárias em coligadas são avaliadas pelo mé-
todo de equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas.
O Conselho de Administração da TIM S.A., controlada da Companhia, após 
a análise dos estudos realizados e das propostas não-vinculantes recebidas, 
aprovou, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2020, a constituição da 
FiberCo Soluções de Infraestrutura Ltda. (“FiberCo”), uma sociedade limita-
da, como preparação para uma possível (ou eventual) segregação de ativos 
e prestação de serviços de infraestrutura de fibra ótica residencial. A empresa 
foi constituída em 16 de dezembro de 2020 e transformada em S.A. em maio 
de 2021.
Tal processo foi uma das etapas intermediárias da transformação da TIM na 
prestação dos serviços de banda larga, e objetivava a criação de um veículo 
aberto de infraestrutura de fibra ótica (“FiberCo”) com a captação de um par-
ceiro estratégico que se tornará sócio da FiberCo. A FiberCo atua no merca-
do de atacado podendo prover serviços de conectividade em fibra, de última 
milha e de transporte, para as operadoras do mercado, contando com a TIM 
como cliente (vide nota 1). 
Conforme mencionado na nota 1, em novembro de 2021, como resultado da 
cisão de ativos líquidos do negócio de banda larga e criação da I-Systems 
(antes denominada FiberCo) com posterior alienação de 51% de sua partici-
pação societária em favor da IHS, a TIM S.A., avaliou a transação como perda 
de controle e parou de consolidar, registrando o investimento em coligada no 
valor de R$1.612.957, a valor justo, pela participação minoritária remanes-
cente (não controladora) de 49% (R$ 1.601.703 em 31 de dezembro de 2021).
A TIM S.A. tem 49% (100% em 31 de dezembro de 2020) de participação no 
capital social da I-Systems (antiga FiberCo).
Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia não apresenta indicativos de im-
pairment no investimento líquido registrado.
(a) Participação em empresas controladas:

2021 2020
TIM S.A.  

(controlada)
TIM S.A.  

(controlada)
Quantidade de ações/quotas detidas 2.420.804.398 2.420.804.398
Participação no capital total 66,60% 66,60%
Patrimônio líquido em 31/10/2021 - 23.182.745
Patrimônio líquido 25.107.106 -
Prejuízo líquido de janeiro a outubro/21 - 15.439.506
Lucro líquido do exercício 2.957.174 -
Resultado de equivalência patrimonial
 até 31 de outubro de 2021 - 1.843.690
Resultado de equivalência patrimonial 1.969.453 -
Valor do investimento em
 31 de dezembro de 2021 16.721.120 1.217.601
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(b) Participação em empresas coligadas:
2021 2020

TI Audit Latam I-Systems (*) TI Audit Latam
Quantidade de ações/quotas detidas 450.000 1.794.287.995 450.000
Participação no capital total 30% 49% 30%
Patrimônio líquido 1.494 1.794.288 1.643
Valor do investimento 448 1.601.703 493
Lucro líquido do exercício (148) (22.968) (185)
Resultado de equivalência patrimonial (45) (11.254) (55)
(*) Conforme descrito anteriormente, a TIM S.A. detinha 100% do controle da Fiber Co até 31/10/2021, quando após 
a transação de alienação de 51% de sua participação societária em novembro/21. A partir de novembro/21, a Fiber 
Co passou a se denominar I-Systems e a TIM S.A. passou a deter participação minoritária de 49% na empresa. O 
resultado de equivalência patrimonial da Fiber Co até 31/10/2021 foi de -318.
(c) Mutação do investimento – controladora 

TIM Participações TIM S.A. TI Audit Latam Total
Saldo do investimento em 31 dezembro 2019 14.936.835 - 548 14.937.383
Resultado de equivalência patrimonial 450.912 766.689 (55) 1.217.546
Incorporação da TIM Participações pela TIM S.A. (15.387.747) 15.387.747 - -
Opções de compra de ações - 223 - 223
Dividendo e Juros sobre capital próprio - (721.214) - (721.214)
Dividendos não reclamados de controlada - 4.240 - 4.240
Complemento de benefício pós-emprego de controlada - (687) - (687)
Reflexo ações em tesouraria de controlada - (3.221) - (3.221)
Mudança de participação societária - 5.729 - 5.729

Saldo do investimento em 31 dezembro 2020 - 15.439.506 493 15.439.999
Resultado de equivalência patrimonial - 1.969.453 (45) 1.969.408
Opções de compra de ações - 3.063 - 3.063
Dividendo e juros sobre capital próprio - (697.911) - (697.911)
Dividendos não reclamados de controlada - 6.341 - 6.341
Complemento de benefício pós-emprego de controlada - 375 - 375
Reflexo ações em tesouraria de controlada - (13) - (13)
Mudança de participação societária - 306 - 306

Saldo do investimento em 31 de dezembro de 2021 - 16.721.120 448 16.721.568
(d) Mutação do investimento – consolidado

TI Audit Latam I-Systems (*) Total
Saldo do investimento em 31 dezembro 2019 548 - 548
Resultado de equivalência patrimonial (55) - (55)

Saldo do investimento em 31 dezembro 2020 493 - 493
Reavaliação da participação minoritária a valor justo - 1.612.957 1.612.957
Resultado de equivalência patrimonial (*) (45) (11.254) (11.299)

Saldo do investimento em 31 de dezembro de 2021 448 1.601.703 1.602.151
(*) O resultado de equivalência no montante de R$ 11.617 inclui a equivalência da Fiber Co (100% controlada pela TIM 
S.A. até outubro/2021) de R$ (318).
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia (controladora) possui saldo a receber de juros sobre capital próprio e 
dividendos mínimos obrigatórios, pelo montante de R$ 317.025 (R$ 330.045 em 31 de dezembro de 2020), sendo 
prevista a liquidação no início do próximo exercício.

 ►14. Imobilizado
O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada e de 
provisão para impairment (esta última, se aplicável). A depreciação é calculada pelo método linear, por prazos que 
levam em consideração a expectativa de vida útil dos bens e seu valor residual. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de 
dezembro de 2020 a Companhia não apresenta indicativos de impairment em seu ativo imobilizado.
Os custos estimados na desmontagem de torres e equipamentos em imóveis alugados são capitalizados e deprecia-
dos pelo prazo estimado de utilização. O Grupo TIM reconhece no imobilizado, em contrapartida ao passivo “provisão 
para futura desmobilização de ativos”, o valor presente destes custos. Os juros incorridos pela atualização da provisão 
são classificados como despesas financeiras.
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação entre os valores destas alienações e o 
valor contábil no momento da transação e são reconhecidos em “outras despesas (receitas) operacionais, líquidas”, 
na demonstração do resultado.
(a) Movimentação do imobilizado

Saldo  
em dez/20 Adições Baixas (i) Transferências

Saldo  
em dez/21

Total do Custo do Imobilizado Bruto 47.429.167 5.572.362 (3.841.851) - 49.159.678
Equipamentos de comutação / transmissão 25.875.916 26.905 (2.920.511) 2.872.144 25.854.454
Cabos de fibra ótica 878.100 - (125.366) 25.778 778.512
Aparelhos em comodato 2.643.336 805 (13.495) 175.808 2.806.454
Infraestrutura 6.436.572 - (511.635) 518.348 6.443.285
Bens de informática 1.770.386 - (46.584) 32.538 1.756.340
Bens de uso geral 902.287 - (43.401) 57.959 916.845
Direito de uso em arrendamentos 8.367.895 1.591.307 (179.875) - 9.779.327
Terrenos 40.794 - - - 40.794
Obras em andamento 513.881 3.953.345 (984) (3.682.575) 783.667
Total Depreciação Acumulada (29.328.469) (3.951.760) 2.428.951 - (30.851.278)
Equipamentos de comutação / transmissão (18.130.526) (1.983.589) 1.926.121 - (18.187.994)
Cabos de fibra ótica (482.613) (65.669) 26.077 - (522.205)
Aparelhos em comodato (2.398.217) (145.661) 9.187 - (2.534.691)
Infraestrutura (4.018.854) (408.540) 384.239 - (4.043.155)
Bens de informática (1.617.970) (58.209) 46.449 - (1.629.730)
Bens de uso geral (637.903) (48.204) 36.878 - (649.229)
Direito de uso em arrendamentos (2.042.386) (1.241.888) - - (3.284.274)
Total Imobilizado líquido 18.100.698 1.620.602 (1.412.900) - 18.308.400
Equipamentos de comutação / transmissão 7.745.390 (1.956.684) (994.390) 2.872.144 7.666.460
Cabos de fibra ótica 395.487 (65.669) (99.289) 25.778 256.307
Aparelhos em comodato 245.119 (144.856) (4.308) 175.808 271.763
Infraestrutura 2.417.718 (408.540) (127.396) 518.348 2.400.130
Bens de informática 152.416 (58.209) (135) 32.538 126.610
Bens de uso geral 264.384 (48.204) (6.523) 57.959 267.616
Direito de uso em arrendamentos 6.325.509 349.419 (179.875) - 6.495.053
Terrenos 40.794 - - - 40.794
Obras em andamento 513.881 3.953.345 (984) (3.682.575) 783.667
(i) As baixas líquidas são representadas principalmente por:
. R$1.218.340 de baixa de ativo imobilizado, o qual compõe parte do saldo de R$1.211.789 de ativos líquidos que foi 
integralizado como capital social da I-Systems (antiga FiberCo) em 01 de novembro de 2021, conforme descrito na 
nota 1.
. R$179.875 em direitos de uso em arrendamentos em função de remensuração de contratos, incluindo alterações de 
vigência e escopo de aluguéis. 

Consolidado
Saldo  

em 2019 Adições Baixas (i) Transferências
Saldo  

em 2020
Total do Custo do Imobilizado Bruto 43.358.751 4.687.207 (616.791) - 47.429.167
Equipamentos de comutação / transmissão 22.817.681 10.464 (174.249) 3.222.020 25.875.916
Cabos de fibra ótica 813.589 - - 64.511 878.100
Aparelhos em comodato 2.489.995 912 (7.140) 159.569 2.643.336
Infraestrutura 6.096.847 92.234 (8.063) 255.554 6.436.572
Bens de informática 1.721.251 1 (9.996) 59.130 1.770.386
Bens de uso geral 859.505 1 (1.544) 44.325 902.287
Direito de uso em arrendamentos 6.933.416 1.849.539 (415.060) - 8.367.895
Terrenos 40.794 - - - 40.794
Obras em andamento 1.585.673 2.734.056 (739) (3.805.109) 513.881
Total Depreciação Acumulada (25.746.587) (3.767.678) 185.796 - (29.328.469)
Equipamentos de comutação / transmissão (16.389.213) (1.906.480) 165.167 - (18.130.526)
Cabos de fibra ótica (410.567) (72.046) - - (482.613)
Aparelhos em comodato (2.256.863) (143.309) 1.955 - (2.398.217)
Infraestrutura (3.593.833) (432.549) 7.528 - (4.018.854)
Bens de informática (1.565.309) (62.649) 9.988 - (1.617.970)
Bens de uso geral (590.658) (48.403) 1.158 - (637.903)
Direito de uso em arrendamentos (940.144) (1.102.242) - - (2.042.386)
Total Imobilizado líquido 17.612.164 919.529 (430.995) - 18.100.698
Equipamentos de comutação / transmissão 6.428.468 (1.896.016) (9.082) 3.222.020 7.745.390
Cabos de fibra ótica 403.022 (72.046) - 64.511 395.487
Aparelhos em comodato 233.132 (142.397) (5.185) 159.569 245.119
Infraestrutura 2.503.014 (340.315) (535) 255.554 2.417.718
Bens de informática 155.942 (62.648) (8) 59.130 152.416
Bens de uso geral 268.847 (48.402) (386) 44.325 264.384
Direito de uso em arrendamentos 5.993.272 747.297 (415.060) - 6.325.509
Terrenos 40.794 - - - 40.794
Obras em andamento 1.585.673 2.734.056 (739) (3.805.109) 513.881
(i) O valor de R$415.060 é representado por remensuração de contratos e inclui alterações de vigência e escopo de 
aluguéis e também revisão de estimativa em relação a contratos de baixo valor veículos.
As obras em andamentos representam o custo dos projetos em andamento relacionados com construções de redes e/
ou outros ativos tangíveis no período de sua construção e instalação, até o momento em que entrarem em operação, 
quando serão transferidas para as contas correspondentes destes bens.
Os direitos de uso em arrendamento, são representados pelos contratos de aluguéis de ativos identificáveis, enqua-
drados na nova regra do IFRS16 / CPC 06 (R2). Tais direitos referem-se a arrendamentos de infraestrutura de rede, 
lojas e quiosques, imóveis, terrenos (Rede) e fibra, conforme abaixo:

Direito de uso em arrendamento
Infraestrutura  

de rede

Lojas &  
Quiosques  

e imóveis
Terrenos  

(Rede) Fibra Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020 3.019.900 400.262 1.500.909 1.404.438 6.325.509

Adições 630.805 295.874 237.150 427.478 1.591.307
Remensuração (83.606) (45.312) (23.772) (27.185) (179.875)
Depreciação (518.590) (109.512) (210.054) (403.732) (1.241.888)

Saldos em 31 de dezembro de 2021 3.048.509 541.312 1.504.233 1.400.999 6.495.053
Vida útil - % 7,86% 9,70% 9,47% 3,24%

Taxas de depreciação
Taxa anual %

Equipamentos de comutação/ transmissão 8 a 14,29
Cabos de fibra ótica 4 a 10
Aparelhos em comodato 14,28 a 50
Infraestrutura 4 a 20
Bens de informática 10 a 20
Bens de uso geral 10 a 20
Em 2021, em conformidade com o IAS 16 / CPC 27, aprovado por Deliberação da CVM, a Companhia realizou avalia-
ções da vida útil aplicada em seus ativos imobilizados e concluiu que não ocorreu nenhuma mudança significativa ou 
alteração nas circunstâncias em que as estimativas se basearam de forma a justificar mudanças na vida útil utilizada 
atualmente. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 a Companhia não apresenta indicativos de im-
pairment em seu ativo imobilizado.

 ►15. Intangível 
O intangível é mensurado pelo seu custo histórico menos amortização acumulada e provisão para impairment (esta 
última, se aplicável) e reflete: (i) a compra de autorizações e de direitos de uso de bandas de radiofrequências e (ii) 
software em uso e/ou desenvolvimento. O intangível também inclui: (i) direito de uso de infraestrutura de outras em-
presas e (ii) ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) na aquisição de empresas.
Os encargos de amortização são calculados com base no método linear, ao longo da vida útil estimada dos ativos con-
tratados e prazos das licenças de prestação de serviços. As estimativas da vida útil dos bens integrantes do intangível 
são revisadas regularmente.
Os encargos financeiros sobre recursos captados genericamente (sem destinação específica), utilizados com propó-
sito de obter um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial 
para ficar pronto para seu uso, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão 
resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. 
Dentro deste conceito, tivemos a capitalização de encargos da licença 4G de 700MHz entre 2014 e 2019 e atualmente 
temos a capitalização de encargos na aquisição da licença 5G para radiofrequência não prontamente disponível e 
outras obrigações relacionadas a tal radiofrequência. Essa capitalização ocorre até que o ativo seja considerado dis-
ponível para uso pela Administração, e a partir desta data, encerra-se a capitalização de juros e encargos sobre este 
ativo. Esses custos são amortizados ao longo das vidas úteis estimadas.
Os valores das autorizações para exploração do SMP e direitos de uso de radiofrequências, assim como software, 
ágio e outros são demonstrados como segue:
(a) Movimentação do intangível 

Saldo em 
dez/20

Adições/ 
Amortização Baixas Transferências

Saldo em 
dez/21

Total Custo do Intangível Bruto 31.444.050 4.352.331 (1.165.840) - 34.630.541
Direito de uso de softwares 19.117.515 - (112.626) 906.115 19.911.004
Autorizações 9.931.248 50.408 (1.737) 1.171.578 11.151.497
Ágio (i) 1.527.220 - (1.051.477) - 475.743
Direito de uso de infraestrutura -
 LT Amazonas 177.866 - - 8.355 186.221
Outros ativos 329.626 - - 3.490 333.116
Ativos intangíveis em desenvolvimento 360.575 4.301.923 - (2.089.538) 2.572.960
Total Amortização Acumulada (22.416.975) (1.739.937) 111.450 - (24.045.462)
Direito de uso de softwares (16.378.487) (1.164.210) 110.679 - (17.432.018)
Autorizações (5.816.241) (542.196) 771 - (6.357.666)
Direito de uso de infraestrutura -
 LT Amazonas (67.966) (8.731) - - (76.697)
Outros ativos (154.281) (24.800) - - (179.081)
Total Intangível Líquido 9.027.075 2.612.394 (1.054.390) - 10.585.079
Direito de uso de softwares (c) 2.739.028 (1.164.210) (1.947) 906.115 2.478.986
Autorizações (f) 4.115.007 (491.788) (966) 1.171.578 4.793.831
Ágio (d) 1.527.220 - (1.051.477) - 475.743
Direito de uso de infraestrutura -
 LT Amazonas (e) 109.900 (8.731) - 8.355 109.524
Outros ativos 175.345 (24.800) - 3.490 154.035
Ativos intangíveis em desenvolvimento 360.575 4.301.923 - (2.089.538) 2.572.960
(i) Inclui a baixa de cerca de 90% do ágio total registrado na aquisição da TIM Fiber SP Ltda. e TIM Fiber RJ S.A. no 
montante de R$1.051.477.

Consolidado
Saldo em 

2019
Adições/ 

Amortização Transferências Baixas
Saldo em 

2020
Total Custo do Intangível Bruto 30.229.359 1.215.636 - (944) 31.444.051
Direito de uso de softwares 18.184.382 - 934.072 (938) 19.117.516
Autorizações 9.811.793 32.105 87.355 (6) 9.931.247
Ágio 1.527.219 - - - 1.527.219
Direito de uso de infraestrutura - LT Amazonas 169.328 8.539 - - 177.867
Outros ativos 327.362 - 2.266 - 329.628
Ativos intangíveis em desenvolvimento 209.275 1.174.992 (1.023.693) - 360.574
Total Amortização Acumulada (20.561.033) (1.856.917) - 974 (22.416.976)
Direito de uso de softwares (15.093.166) (1.286.295) - 974 (16.378.487)
Autorizações (5.278.413) (537.828) - - (5.816.241)
Direito de uso de infraestrutura - LT Amazonas (60.204) (7.762) - - (67.966)
Outros ativos (129.250) (25.032) - - (154.282)
Total Intangível Líquido 9.668.326 (641.281) - 30 9.027.075
Direito de uso de softwares (c) 3.091.216 (1.286.295) 934.072 36 2.739.029
Autorizações 4.533.380 (505.723) 87.355 (6) 4.115.006
Ágio (d) 1.527.219 - - - 1.527.219
Direito de uso de infraestrutura - LT Amazonas 
(f) 109.124 777 - - 109.901
Outros ativos 198.112 (25.032) 2.266 - 175.346
Ativos intangíveis em desenvolvimento 209.275 1.174.992 (1.023.693) - 360.574
Os ativos intangíveis em andamento representam o custo dos projetos em andamento relacionados com ativos in-
tangíveis no período de sua configuração e instalação, até o momento em que entrarem em operação, quando serão 
transferidas para as contas correspondentes destes bens. Inclui os valores de aquisição da Licença 5G, conforme 
nota 15.f.
(b) Taxas de amortização

Taxa anual %
Direito de uso de softwares 20
Autorizações 5 a 50
Direito de uso de infraestrutura 5
Outros ativos 7 a 10
(c) Direito de uso de software
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos 
de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e 
exclusivos, controlados pelo Grupo, são reconhecidos como ativos intangíveis quando os critérios de capitalização 
são atendidos.
Os custos diretamente atribuíveis que são capitalizados como parte do produto software estão relacionados a custos 
com empregados diretamente alocados em seu desenvolvimento.
(d) Ágios registrados em anos anteriores
A Companhia e sua controlada possuem o seguinte ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura em 31 
de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020:
Ágio aquisições de TIM Fiber SP e TIM Fiber RJ – A TIM Celular S.A (incorporada pela Intelig, atual TIM S.A) adquiriu, 
ao final de 2011, as empresas Eletropaulo Telecomunicações Ltda. (que posteriormente teve sua razão social alterada 
para TIM Fiber SP Ltda. – “TIM Fiber SP”) e AES Communications Rio de Janeiro S.A. (que posteriormente teve sua 
razão social alterada para TIM Fiber RJ S.A. – “TIM Fiber RJ”). Estas empresas eram prestadoras do SCM nos princi-
pais municípios da Grande São Paulo e do Grande Rio de Janeiro, respectivamente. TIM Fiber SP Ltda. e TIM Fiber 
RJ S.A. foram incorporadas à TIM Celular S.A. em 29 de agosto de 2012. A TIM Celular S.A. registrou ágio, de forma 
definitiva, advindo da compra das empresas TIM Fiber SP e TIM Fiber RJ, no valor total de R$ 1.159.649. 
Em novembro de 2021, a TIM S.A. concluiu o drop-down de ativos líquidos relacionados ao negócio de banda larga 
residencial relativos à infraestrutura de rede secundária para a controlada integral FiberCo e realizou a alienação de 
51% de participação societária da FiberCo, atualmente denominada I-Systems, em favor da IHS. Neste momento, 
em função do closing da transação, a TIM S.A. realizou a baixa de cerca de 90% do ágio total registrado na aquisição 
da TIM Fiber SP Ltda. e TIM Fiber RJ S.A. no montante de R$1.051.477. Como resultado, a IHS passou a deter 51% 
do capital social da I-Systems, passando a TIM S.A. a ter participação minoritária (não controladora) de 49% sobre a 
I-Systems. Consequentemente, com o fechamento deste negócio em novembro de 2021, o ágio inicialmente regis-
trado na aquisição das empresas Fiber RJ e Fiber SP foi reduzido para R$108.171. Este é o saldo registrado em 31 
de dezembro de 2021.
Em 31 de agosto de 2020, com a incorporação da TIM Participações S.A. pela TIM S.A, a Companhia incorporou os 
ágios oriundos do acervo líquido da TIM Participações, que foram originados em transações de aquisições conforme 
descrito abaixo:
Ágio aquisição da “Intelig” pela TIM Participações – O ágio decorrente da aquisição da TIM S.A. (anteriormente “Inte-
lig”) em dezembro de 2009 no montante de R$210.015 é representado/fundamentado pela expectativa de rentabilida-
de futura da Companhia. Sua recuperabilidade é analisada anualmente, através do teste de impairment.
Ágio aquisição de participações minoritárias da TIM Sul e TIM Nordeste – A TIM Participações S.A. (incorporada pela 
TIM S.A em agosto de 2020), adquiriu em 2005 a totalidade das ações junto aos acionistas minoritários da TIM Sul 
e da TIM Nordeste com ações emitidas pela TIM Participações, convertendo as referidas empresas em controladas 
integrais. O ágio decorrente desta operação foi de R$157.556.
Teste de impairment
Conforme exigido pela norma contábil, a Companhia realiza anualmente teste de impairment para os ágios relaciona-
dos às combinações de negócios envolvendo as empresas do Grupo TIM. 
A metodologia e premissas utilizadas pela Administração para teste de impairment acima mencionados está sumari-
zada a seguir:
A Administração da Companhia entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de impairment dos ágios 
na aquisição das empresas anteriormente descritas abrange o negócio a nível consolidado, portanto abrange o grupo 
consolidado. Essa metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico da Companhia. Importante ressaltar 
que os resultados do grupo são representados essencialmente pela TIM S.A. Deste modo, os resultados da TIM S.A. 
são o principal gerador de caixa do Grupo TIM, visto que a única empresa operacional atuante no Brasil é a TIM S.A, 
e por essa razão a Companhia representa uma única unidade geradora de caixa para fins de teste de impairment de 
ativos de vida útil indefinida de acordo com IAS 36 / CPC01.
Em 31 de dezembro de 2021 o teste de impairment foi realizado comparando o carrying amount com o valor justo 
menos os custos de descarte do ativo, conforme previsto no IAS 36 / CPC 01.
Para apuração do valor justo foi considerado o nível de hierarquia dentro do qual a mensuração do valor justo do ativo 
(unidade geradora de caixa) é classificada. Para a Companhia, como existe apenas uma CGU esta foi classificada em 
sua totalidade como Nível 1, para os custos de alienação consideramos que o mesmo é irrelevante considerando a 
variação entre o valor justo nível 1 e o carrying amount da unidade geradora de caixa.
O valor justo de instrumentos de Nível 1 compreende instrumentos negociados em mercados ativos e baseados nos 
preços de mercado cotados na data do balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pron-
tos e regularmente disponíveis a partir de uma bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação 
ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em 
bases puramente comerciais.
Seus títulos são negociados na BOVESPA com código (TIMS3) e possuem um volume regular de negociações que 
permite a mensuração (Nível 1) como o produto entre o preço cotado para o ativo ou passivo individual e a quantidade 
detida pela entidade.
A mensuração foi feita com base no valor da ação na data de fechamento do balanço e foram realizados também tes-
tes de sensibilidade e em nenhum dos cenários foi identificado nenhum indicativo de impairment, sendo o valor justo 
apurado superior ao carrying amount. Portanto sendo o valor justo superior ao carrying amount, não se faz necessário 
o cálculo do valor em uso. Os efeitos da TIM Participações holding (incorporada pela TIM S.A) sobre o valor de car-
rying amount em 2021 eram irrelevantes e também seus efeitos sobre o resultado do Grupo Consolidado. Portanto, 
os cálculos realizados a nível consolidado contemplam essencialmente os resultados e saldos contábeis da TIM S.A., 
assim a Administração da Companhia conclui que a utilização da metodologia do valor justo menos custos de vendas 
é adequada para conclusão da não existência de constituir provisão para impairment uma vez que o valor justo menos 
o custo de venda é superior que o total carrying amount da unidade geradora de caixa.
(e) Direito de uso de infraestrutura - LT Amazonas
A TIM S.A assinou contratos de direito de uso de infraestrutura com empresas que exploram linhas de transmissão 
de energia elétrica na Região Norte do Brasil. Tais contratos enquadraram-se no escopo do IFRIC 4 / ICPC 3 como 
arrendamentos mercantis financeiros.
Adicionalmente, a Companhia assinou contratos de compartilhamento de infraestrutura de rede com a Telefónica 
Brasil S.A., também na Região Norte. Nestes, as duas operadoras otimizam recursos e reduzem seus respectivos 
custos operacionais (nota 16). 
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(f) Autorizações
Nesta rubrica estão registrados os valores relativos à aquisição do Lote 2 no 
Leilão da faixa de 700 MHz no montante de R$ 1.739 milhões, além dos cus-
tos relacionados à limpeza da frequência da faixa de 700 MHZ adquirida, que 
totalizaram R$ 1.199 milhões, em valores nominais. Por tratar-se de obriga-
ção de longo prazo, o montante a pagar de R$ 1.199 milhões foi reduzido em 
R$ 47 milhões pela aplicação do conceito de ajuste ao valor presente (“AVP”). 
A licença acima mencionada enquadra-se no conceito de ativo qualificável. 
Consequentemente, os encargos financeiros sobre recursos captados sem 
destinação específica, utilizados com propósito de obter um ativo qualificável, 
foram capitalizados entre os anos de 2014 a 2019.
Em 2021, houve o registro relativo à aquisição das radiofrequências da tele-
fonia móvel de 5ª Geração (“5G”). Em novembro de 2021, a TIM participou do 
Leilão 5G e sagrou-se vencedora em diversos lotes das faixas de radiofrequ-
ência 2,3GHz, 3,5Ghz e 26Ghz. Estas licenças serão pagas em um período 
de 10 a 20 anos, com incidência de taxa Selic. Em dezembro de 2021, a TIM 
S.A. assinou os Termos de autorização destas radiofrequências gerando a 
contabilização de ativo intangível relacionado às licenças no valor de R$884 
milhões e às obrigações relacionadas a estas licenças (entre elas, desembol-
sos com custos do edital e obrigações de desembolso com entidades admi-
nistradoras abaixo descritas) no valor de R$2.680 milhões.
Para o cumprimento das obrigações adicionais, é previsto, conforme edital, 
que haja a constituição de entidades administradoras, as quais são destina-
das somente a cumprir com os compromissos previstos no Leilão. As em-
presas vencedoras do Leilão têm a obrigação de desembolsar somente os 
valores previstos em edital para que tais entidades cumpram com as obriga-
ções definidas. Há obrigações adicionais previstas relacionadas a radiofre-
quência 3,5GHz (obrigação de limpeza da faixa, solução interferência, entre 
outras), as quais devem ser cumpridas pela Entidade Administradora da Faixa 
(“EAF”), e relacionadas a radiofrequência 26GHz (projeto de conectividade 
das escolas públicas), as quais devem ser cumpridas pela Entidade Adminis-
tradora da Conectividade das Escolas (“EACE”).
As radiofrequências 2,3GHz e 26GHz encontram-se prontamente disponíveis 
para uso pela TIM (bens em serviço), gerando o registro em “Autorizações” 
dos valores relativos às licenças (R$614 milhões) e as obrigações relaciona-
das a licença 26GHz, que serão cumpridas por meio da EACE (R$550 mi-
lhões). Os desembolsos com a EACE (R$633 milhões), previstos no Edital, 
ocorrerão em 5 parcelas semestrais entre 2022 e 2024, e tem correção mo-
netária pelo IGP-DI. A TIM avaliou a aplicação do conceito de ajuste a valor 
presente (“AVP”) no reconhecimento inicial (R$83 milhões). 
Já a radiofrequência 3,5GHz não está prontamente disponível, necessitando 
de atividades de limpeza de espectro para estar disponível para uso, e, por-
tanto, encontra-se registrado em bens em andamento (R$270 milhões). Desta 
forma, as obrigações relacionadas a esta atividade, a serem realizadas pela 
EAF (R$2.104 milhões) também estão registradas em bens em andamento. 
Os desembolsos com a EAF, previstos no Edital, ocorrerão em 2 parcelas ao 
longo do ano de 2022, e têm correção monetária pelo IGP-DI.
Adicionalmente, conforme descrito anteriormente, a Companhia capitaliza 
custos de empréstimos para ativo qualificável que demanda período de tempo 
substancial para que esteja em condições de uso conforme pretendido pela 
Administração. Neste conceito enquadra-se a radiofrequência de 3,5GHz. 
Em 31 de dezembro de 2021, a TIM S.A. registrou em ativo intangível 1 mi-
lhão de juros Selic incorridos sobre a radiofrequência 3,5GHz e 19 milhões 
referente a correção monetária dos valores devidos à EAF. Estes saldos estão 
registrados em bens em andamento.
Desta forma o efeito total no ativo intangível da TIM S.A. em 2021 referente 
às radiofrequências 5G e obrigações relacionadas foi de R$3.584 milhões, 
sendo R$2.394 em bens em andamento e R$1.190 milhões em Autorizações.

 ►16. Arrendamentos 
Os arrendamentos nos quais a TIM S.A, como arrendatária, detém substan-
cialmente os riscos e benefícios da propriedade são classificados como ar-
rendamentos financeiros. Estes são capitalizados no início do arrendamento 
pelo menor valor entre o valor justo do item arrendado e o valor presente dos 
pagamentos previstos em contrato, tendo como contrapartida um passivo de 
arrendamento. Os juros relacionados ao arrendamento são reconhecidos na 
demonstração do resultado, como despesa financeira durante o período de 
vigência contratual.
Os arrendamentos nos quais a TIM S.A, como arrendadora, transfere subs-
tancialmente os riscos e benefícios da propriedade para outra parte (arrenda-
tária) são classificados como arrendamentos financeiros. Estes são transfe-
ridos do ativo intangível da TIM S.A e reconhecidos como um recebível pelo 
menor valor entre o valor justo do item arrendado e/ou o valor presente dos 
recebimentos previstos em contrato. Os juros relacionados ao arrendamento 
são reconhecidos na demonstração do resultado como receita financeira du-
rante o período de vigência contratual.
Os arrendamentos são ativos ou passivos financeiros classificados e/ou men-
surados pelo custo amortizado.
Ativo 

2021 2020
LT Amazonas 166.944 162.198
Subleasing lojas – IFRS16 76.177 -

243.121 162.198
Parcela circulante (30.076) (5.357)
Parcela não circulante 213.045 156.841
A tabela a seguir apresenta o cronograma de recebimentos do contrato em 
vigor, representando os recebimentos estimados (valores nominais) nos con-
tratos assinados. Tais saldos diferem dos registrados nos livros contábeis, 
pois, nestes os montantes são registrados a valor presente:

Até  
dezembro 

de 2022

Janeiro de  
2023 a 

dezembro de 
2026

Janeiro 
de 2027 

em diante

Valores 
nomi-

nais
Valor 

presente
55.939 167.320 176.895 400.154 243.121

LT Amazonas (i) 26.124 106.491 176.895 309.510 166.944
Subleasing lojas –
 IFRS16 (ii) 29.815 60.829 - 90.644 76.177
(i) LT Amazonas
Em decorrência do contrato firmado com a LT Amazonas, a TIM S.A assinou 
contratos de compartilhamento de infraestrutura de rede com a Telefónica 
Brasil S.A. Nestes acordos, a TIM S.A e Telefónica Brasil S.A. dividem inves-
timentos feitos na Região Norte do Brasil. A TIM S.A possui valores mensais 
a receber da Telefónica Brasil S.A. por um período de 20 anos, reajustados 
anualmente pelo IPC-A. A taxa de desconto utilizada na apuração do valor 
presente das parcelas devidas é de 12,56% ao ano, considerando a data de 
assinatura do contrato.
(ii) Subleasing Lojas - IFRS16
A TIM S.A em virtude de contratos de sublocação para terceiros em algumas 
de suas lojas, reconheceu o valor presente dos recebíveis de curto e longo 
prazo, os quais são iguais em valor e prazo aos fluxos de caixa passivo dos 
contratos denominados de “lojas revenda”. O impacto no leasing passivo está 
refletido no grupo “Arrendamentos - Lojas & Quiosques”.
Passivo 

2021 2020
LT Amazonas (i) 302.091 290.385
Venda de Torres (leaseback) (ii) 1.507.629 1.256.410
Outros (iv) 142.458 115.027
Sub-total 1.952.178 1.661.822
Outros arrendamentos (iii):
Arrendamentos – Infraestrutura de Rede 3.345.930 3.252.463
Arrendamentos - Lojas & Quiosques e Imóveis 653.422 434.990
Arrendamentos - Terrenos (Rede) 1.657.345 1.606.567
Arrendamentos – Fibra 1.454.664 1.422.993

Sub-total leasing IFRS16 / CPC 06 (R2) 7.111.361 6.717.013
Total 9.063.539 8.378.835
Parcela circulante (1.269.878) (1.054.709)
Parcela não circulante 7.793.661 7.324.126
O montante de juros pagos no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
referente ao IFRS16 / CPC 06 (R2) é de R$ 599.296 (R$ 567.261 no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020).
A movimentação dos passivos de arrendamento está demonstrada na nota 
37.
A tabela a seguir apresenta o cronograma de pagamentos dos contratos em 
vigor, representando os desembolsos estimados (valores nominais) nos con-
tratos assinados. Tais saldos nominais diferem dos registrados nos livros con-
tábeis, pois, nestes os montantes são registrados a valor presente:

Até de-
zembro 
de 2022

Janeiro 
de 2023 a 

dezem-
bro de 

2026

Janeiro 
de 2027 

em 
diante

Valores 
nominais

Valor 
presente

Total - Passivo
 de arrendamento 2.139.718 6.431.022 5.898.599 14.469.339 9.063.539
LT Amazonas (i) 57.349 202.271 336.138 595.758 302.091
Venda e leaseback
 das Torres (ii) 245.800 992.299 2.135.989 3.374.088 1.507.629
Outros (iv) 28.348 112.493 142.458 283.299 142.458
Total Outros
 arrendamentos (iii) 1.808.221 5.123.959 3.284.014 10.216.194 7.111.361
Arrendamentos –
 Infraestrutura de rede 752.818 2.450.689 1.735.619 4.939.126 3.345.930
Arrendamentos -
 Lojas & Quiosques
  e Imóveis 183.468 440.996 356.198 980.662 653.422
Arrendamentos -
 Terrenos (Rede) 340.099 1.135.266 1.192.197 2.667.562 1.657.345
Arrendamentos –
 Fibra 531.836 1.097.008 - 1.628.844 1.454.664

i) LT Amazonas
A TIM S.A assinou contratos de direito de uso de infraestrutura com empresas 
que exploram linhas de transmissão de energia elétrica na Região Norte do 
Brasil (“LT Amazonas”). A vigência dos acordos é de 20 anos, contados a partir 
da data em entrada de operação dos ativos. Os contratos preveem pagamen-
tos mensais às detentoras dos direitos de transmissão de energia elétrica, 
atualizados anualmente pelo IPCA. 
A taxa de desconto utilizada na apuração do valor presente das parcelas de-
vidas é de 14,44% ao ano, considerando a data de assinatura dos contratos 
com as transmissoras.
ii) Venda e leaseback das Torres
A TIM S.A celebrou com a American Tower do Brasil Cessão de Infraestruturas 
Ltda. (“ATC”)  em novembro de 2014 e em janeiro de 2015 dois Contratos de 
Venda de até 6.481 torres de telecomunicações de sua propriedade por cerca 
de R$ 3 bilhões e um Contrato Master de Locação (Master Lease Agreement 
– “MLA”) de parte do espaço nas referidas torres pelo prazo de 20 anos a 
contar da data da transferência de cada torre, na modalidade “sale and lea-
seback” que preveem valores mensais de aluguel por tipo de torre (greenfield 
ou rooftop). A transação de venda previa um processo de transferência das 
torres em tranches à ATC, tendo em vista a necessidade de atendimento de 
determinadas condições precedentes.
No total foram realizadas 5.873 transferências de torres, sendo 54, 336 e 
5.483 nos exercícios de 2017, 2016 e 2015, respectivamente. A referida tran-
sação resultou em um valor de venda total no montante de R$ 2.651.247, 
sendo o montante de R$ 1.088.390 contabilizado como receita diferida e 
amortizado ao longo do período contrato (nota 23). 
As taxas de desconto utilizadas na data das transações, que variaram de 
11,01% a 17,08% ao ano, as quais foram determinadas com base em transa-
ções observáveis de mercado que a TIM S.A (o arrendatário) teria que pagar 
em um leasing similar e/ou empréstimo.
(iii) Outros arrendamentos:
Além dos contratos de arrendamentos citados acima, a TIM S.A também pos-
sui contratos de arrendamentos que se enquadram no escopo do IFRS 16 / 
CPC 06 (R2).
O valor presente, principal e de juros em 31 de dezembro de 2021 para os con-
tratos acima, foi estimado mês a mês, com base na taxa média incremental 
dos empréstimos da TIM S.A
(iv) Está representado substancialmente pelas transações de arrendamentos 
em torres de transmissão.
Os valores de arrendamentos considerados de baixo valor ou menores de 12 
meses reconhecidos como despesa de aluguel em 31 de dezembro de 2021 
é de R$ 36.310 (R$ 28.523 em 31 de dezembro de 2020).

 ►17. Outros valores a compensar 
Referem-se aos valores de crédito Fistel oriundos da redução da base de 
clientes que poderá ser compensado com futuro aumento de base ou para 
reduzir uma obrigação futura, sendo esperada sua utilização no abatimento 
da contribuição TFF (Taxa de Fiscalização de Funcionamento) devida à Fistel.
Em 31 de dezembro de 2021, esse crédito é de R$28.661 (R$43.906 em 31 
de dezembro de 2020).

 ►18. Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou servi-
ços que foram adquiridos no curso usual dos negócios. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Dado o curto prazo 
de vencimento destas obrigações, em termos práticos, normalmente as mes-
mas são reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

501 180 3.267.904 3.128.913
Moeda nacional 501 180 3.063.958 2.932.666

Fornecedores de materiais
 e serviços (i) 501 180 2.967.398 2.839.727
Interconexão (ii) - - 65.464 64.066
Roaming (iii) - - 212 212
Co-billing (iv) - - 30.884 28.661

Moeda estrangeira - - 203.946 196.247
Fornecedores de materiais
 e serviços (i) - - 153.082 148.889
Roaming (iii) - - 50.864 47.358

Parcela Circulante 501 180 3.267.904 3.128.913

(i) Representa o valor a ser pago a fornecedores na aquisição de materiais 
e na prestação de serviços aplicados no ativo tangível e intangível ou para 
consumo na operação, manutenção e administração, conforme os termos do 
contrato entre as partes.
(ii) Refere-se à utilização da rede de outras operadoras de telefonia fixa e mó-
vel, nos casos em que as chamadas são iniciadas na rede TIM e finalizadas 
nas outras operadoras.
(iii) Refere-se às chamadas efetuadas quando o cliente está fora de sua área 
de registro, sendo considerado visitante na outra rede. 
(iv) Refere-se às chamadas efetuadas pelo cliente ao escolher outra opera-
dora de longa distância.

 ►19. Autorizações a pagar
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e sua controlada possuem os 
seguintes compromissos junto à ANATEL:

2021 2020
Renovação de autorizações (i) 191.329 188.498
Dívida ANATEL atualizada (ii) 164.269 146.949
Autorizações a pagar (iii) 3.525.489 -

3.881.087 335.447
Parcela circulante (2.630.169) (102.507)
Parcela não circulante 1.250.918 232.940
(i) Para prestação do SMP, a Companhia obteve Autorizações do direito de 
uso de radiofrequência por prazo determinado, renováveis por mais 15 (quin-
ze) anos. Na opção pela prorrogação do direito desse uso, é devido o paga-
mento do valor de 2% sobre a receita líquida da região coberta pela Autori-
zação que encerra cada biênio. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia 
possuía saldos vincendos relativos à renovação de Autorizações no montante 
de R$ 191.329 (R$ 188.498 em 31 de dezembro de 2020).
(ii) Em 5 de dezembro de 2014, a Companhia assinou o Termo de Autorização 
da faixa de 700 MHz e pagou o equivalente a R$1.678 milhões, registrando 
o saldo remanescente no valor de R$ 61 milhões como passivo comercial, 
conforme método de pagamento previsto no Edital.
Em 30 de junho de 2015, a Companhia distribuiu ação judicial questionando a 
cobrança do valor nominal excedente de R$ 61 milhões (R$ 164 milhões em 
31 de dezembro de 2021) o qual ainda está pendente de julgamento. 
(iii) Conforme descrito na nota 15.f, em novembro de 2021, a TIM participou 
do Leilão 5G das faixas de radiofrequência 2,3GHz, 3,5Ghz e 26Ghz para 
implantação da telefonia móvel de 5ª Geração, sagrando-se vencedora de 
diversos lotes nestas radiofrequências. Em dezembro de 2021, ocorreu a as-
sinatura dos Termos de Autorização, o que caracteriza a efetiva aquisição do 
direito sobre os lotes destas radiofrequências. 
Para os valores relativos às radiofrequências (R$884 milhões no registro ini-
cial), há incidência de juros Selic, e a Companhia realizará pagamentos anu-
ais pelo período de 20 anos. Já para os valores relacionados as obrigações 
de desembolsos com as entidades EAF e EACE (R$2.737 milhões no registro 
inicial, sendo R$2.654 milhões líquidos de AVP) há correção monetária por 
IGP-DI, e os desembolsos ocorrerão entre 2022 e 2024. Em 31 de dezembro 
de 2021 o saldo em aberto é de 3.525 milhões.
As autorizações a pagar em 31 de dezembro de 2021 vencíveis em longo 
prazo obedecem ao seguinte escalonamento:
2023 406.371
2024 141.151
2025 46.535
2026 46.535
2027 46.535
2028 46.535
2029 46.535
2030 46.535
2031 46.535

1.250.918
As autorizações detidas em caráter primário pela TIM S.A. em 31 de dezem-
bro de 2021, assim como suas datas de expiração, estão demonstradas na 
tabela abaixo:

Data de Expiração

Termos de Autorização 450 MHz

800 MHz, 
900 MHz e 
1.800 MHz

Frequências 
adicionais 
1800 MHz

1900 MHz 
e 2100 

MHz (3G)

2500 MHz 
Banda V1 

(4G)
2500 MHz  

(Banda P** (4G)
700 MHz 

(4G)
2,3GHz 

(5G)
3,5GHz 

(5G) 26GHz (5G)

Amapá, Roraima, Pará,
 Amazonas e Maranhão -

Março, 
2031* Abril, 2023 Abril, 2023

Outubro, 
2027

Parte da AR92 
(PA) – fevereiro, 

2024*
Dezembro, 

2029 -
Dezembro, 

2041
Dezembro, 

2031

Rio de Janeiro e
 Espírito Santo

Outubro, 
2027

Março, 
2031*

ES - Abril, 
2023 Abril, 2023

Outubro, 
2027

Parte da AR21 
(RJ) – fevereiro, 

2024*
Dezembro, 

2029
Dezembro, 

2041
Dezembro, 

2041

Dezembro, 
2031 (lotes I e 
J) e Dezembro, 
2041 (lotes H)

Acre, Rondônia, Mato
 Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Tocantins, Distrito 
Federal, Goiás, Rio Gran-
de do Sul (exceto municí-
pio dePelotas e região) e 
municípios de Londrina e 
Tamarana no Paraná

PR - 
outubro, 

2027
Março, 
2031* Abril, 2023 Abril, 2023

Outubro, 
2027

Parte da AR61 
(DF) – fevereiro, 

2024*
Dezembro, 

2029

Sul – 
Dezembro, 

2041
Dezembro, 

2041

Dezembro, 
2031 (lotes I e 
J) e Dezembro, 
2041 (lotes H)

São Paulo -
Março, 
2031*

Interior - 
Abril, 2023 Abril, 2023

Outubro, 
2027 -

Dezembro, 
2029 -

Dezembro, 
2041

Dezembro, 
2031 (lotes I e 
J) e Dezembro, 
2041 (lotes H)

Paraná (exceto municí-
pios de Londrina e Tama-
rana)

Outubro, 
2027

Setembro, 
2022* Abril, 2023 Abril, 2023

Outubro, 
2027

AR41, exceto 
Curitiba e Re-
gião Metropoli-

tana - Fevereiro, 
2024* AR41, 
Curitiba e Re-

gião Metropolita-
na – julho, 2031

Dezembro, 
2029

Dezembro, 
2041

Dezembro, 
2041

Dezembro, 
2031 (lotes I e 
J) e Dezembro, 
2041 (lotes H)

Santa Catarina
Outubro, 

2027
Setembro, 

2023* Abril, 2023 Abril, 2023
Outubro, 

2027 -
Dezembro, 

2029
Dezembro, 

2041
Dezembro, 

2041

Dezembro, 
2031 (lotes I e 
J) e Dezembro, 
2041 (lotes H)

Município e região de
 Pelotas, no estado do
 Rio Grande do Sul - Abril, 2024* - Abril, 2023

Outubro, 
2027 -

Dezembro, 
2029

Dezembro, 
2041

Dezembro, 
2041

Dezembro, 
2031 (lotes I e 
J) e Dezembro, 
2041 (lotes H)

Pernambuco -
Maio, 
2024* - Abril, 2023

Outubro, 
2027

Parte da AR81 – 
julho, 2031

Dezembro, 
2029 -

Dezembro, 
2041

Dezembro, 
2031

Ceará -
Novembro, 

2023* - Abril, 2023
Outubro, 

2027 -
Dezembro, 

2029 -
Dezembro, 

2041
Dezembro, 

2031

Paraíba -
Dezembro, 

2023* - Abril, 2023
Outubro, 

2027 -
Dezembro, 

2029 -
Dezembro, 

2041
Dezembro, 

2031

Rio Grande do Norte -
Dezembro, 

2023* - Abril, 2023
Outubro, 

2027 -
Dezembro, 

2029 -
Dezembro, 

2041
Dezembro, 

2031

Alagoas -
Dezembro, 

2023* - Abril, 2023
Outubro, 

2027 -
Dezembro, 

2029 -
Dezembro, 

2041
Dezembro, 

2031

Piauí -
Março, 
2024* - Abril, 2023

Outubro, 
2027 -

Dezembro, 
2029 -

Dezembro, 
2041

Dezembro, 
2031

Minas Gerais (exceto os
 municípios do setor 3 do
 PGO para radiofrequên-
cias 3G e sobras e 5G) - Abril, 2028* Abril, 2023 Abril, 2023

Outubro, 
2027

Parte da AR31 - 
fevereiro, 2030*

Dezembro, 
2029

Dezembro, 
2041

Dezembro, 
2041

Dezembro, 
2031 (lotes I e 
J) e Dezembro, 
2041 (lotes H)

Bahia e Sergipe -
Agosto, 
2027* - Abril, 2023

Outubro, 
2027 -

Dezembro, 
2029 -

Dezembro, 
2041

Dezembro, 
2031

* Termos já renovados por 15 anos.
** Somente áreas complementares nos Estados específicos.

observará o cumprimento de metas sustentáveis estabelecidas na escritura 
de emissão.
Garantias
(i) Determinados recebíveis da TIM S.A.;
(ii) Não possuem garantia.
Os financiamentos da TIM S.A, contratados junto ao BNDES, foram obtidos 
para a expansão da rede de telefonia móvel e possuem cláusulas contratuais 
restritivas que preveem o cumprimento de determinados índices financeiros e 
não financeiros calculados semestralmente. Em fevereiro de 2020 a TIM S.A 
realizou o pré-pagamento total dos financiamentos obtidos junto ao BNDES 
ativos àquela época, contudo ainda existem contratos em vigor com o banco 
regulando as linhas de crédito disponíveis para saque que estão demons-
tradas no quadro abaixo. Os índices financeiros são: (1) Patrimônio Líquido 
sobre Ativo total; (2) EBITDA sobre despesas financeiras líquidas; (3) Dívida 
financeira total sobre EBITDA e (4) Dívida financeira líquida de curto prazo 
sobre EBITDA. A TIM S.A vem cumprindo todos os índices estabelecidos.
Em abril de 2021, a TIM S.A contratou uma nova operação de empréstimo 
junto ao The Bank of Nova Scotia, no valor de R$ 572 milhões, custo de CDI + 
1,05% a.a. e prazo de 3 anos. A operação teve como objetivo fortalecer o caixa 
da TIM S.A para capital de giro.
Em abril de 2021, a TIM S.A contratou uma nova operação de empréstimo jun-
to ao banco BNP Paribas, no valor de R$ 500 milhões, custo de CDI + 1,07% 
a.a. e prazo de 2,9 anos. A operação teve como objetivo fortalecer o caixa da 
TIM S.A para capital de giro.
Em junho de 2021, a TIM S.A, realizou a segunda emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, realizada nos 
termos da Instrução CVM nº 476, no valor de R$1.600 milhão. As debêntu-

 ►20. Empréstimos e financiamentos
São classificados como passivos financeiros mensurados pelo custo amorti-
zado, sendo representados por passivos financeiros não derivativos que não 
são usualmente negociados antes do vencimento. 
No reconhecimento inicial são registrados por seu valor justo e após reco-
nhecimento inicial, são mensurados pelo método da taxa efetiva de juros. As 
apropriações de despesas financeiras de acordo com o método da taxa efeti-
va de juros são reconhecidas no resultado, na linha de despesas financeiras.

Descrição Moeda Encargos
Venci-
mento dez/21 dez/20

KFW Finnvera (ii) USD
Libor 6M+ 
0,75% a.a.

Jan/24 a 
Dez/25 278.176 344.125

BAML (ii) EUR 0,2790% a.a. Ago/21 - 570.844

Scotia¹ (ii) USD
1,2410% a 

1,7340% a.a. Abr/24 559.650 1.030.761
BNP Paribas (ii) USD 2,8220% a.a. Jan/22 428.793 399.302
BNP Paribas (ii) BRL 7,0907% a.a. Jan/24 515.166 -

Debêntures² (ii) BRL

IPCA + 
4,1682% a.a. 

(i) Jun/28 1.667.399 -

BNDES (i) BRL
IPCA + 

4,2283% a.a. Nov/31 396.281 -
Total 3.845.465 2.345.032
Circulante (538.450) (1.689.385)
Não circulante 3.307.015 655.647
1 A taxa da dívida ativa em 31/12/21 com o banco Scotia é de 1,4748% a.a.
2 É prevista uma redução automática de até 0,25bps em juros remuneratórios 
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res contam com uma componente sustentável que permite sua qualificação 
como sustainability-linked e, em caso de cumprimento das metas sustentá-
veis estabelecidas na escritura de emissão, os juros remuneratórios de IPCA 
+ 4,1682% a.a. poderão ser reduzidos automaticamente em até 0,25bps. As 
debêntures terão juros semestrais e as amortizações acontecerão, respecti-
vamente, no 5º, 6º e 7º ano. A emissão objetivou o financiamento de projetos 
de implantação, ampliação e modernização de redes fixa e móvel em diferen-
tes tecnologias, incluindo 5G, e se enquadra no disposto da Lei 12.431, de 24 
de junho de 2011. No âmbito desta operação, a TIM S.A optou por celebrar 
um contrato de swap de taxas de juros com objetivo de hedge, ao custo de 
para CDI + 0,95% ao ano. Durante o prazo de vigência da operação, também 
deverá ser observado o cumprimento do índice financeiro Dívida líquida sobre 
EBITDA, indicador este cumprido até a presente data. 
Em novembro de 2021, a TIM S.A captou junto ao BNDES a linha de crédito 
FINAME, no valor total disponível de R$ 390 milhões, ao custo de IPCA + 
4,2283% a.a. e prazo total de 10 anos com carência de 3 anos para início da 
amortização. A TIM S.A optou por celebrar um contrato de swap de taxas de 
juros com o objetivo de hedge, ao custo final de 96,95% do CDI.
Segue abaixo quadro com a posição de financiamentos e linhas de crédito 
disponíveis:

Tipo
Moe-

da
Data da 
abertura Prazo Valor total

Valor  
Rema- 

nescente

Montante  
utilizado até 

31 de dezem-
bro 2021

BNDES (i) TJLP Mai/18 Mar/22 1.090.000 1.090.000 -
BNDES (ii) TJLP Mai/18 Mar/22 20.000 20.000 -
FINAME (iii) IPCA Mar/19 Mar/22 390.000 - 390.000
BNB (iv) IPCA Jan/20 Jun/23 752.479 752.479 -
Total R$: 2.252.479 1.862.479 390.000
Objetivo:
(i) Apoio ao plano de investimentos da TIM para os anos de 2017 a 2019 in-
cluindo, mas não se limitando, a aquisição de equipamentos nacionais 
(ii) Investimentos em projetos sociais, no âmbito da comunidade
(iii) Aplicação exclusiva na aquisição de máquinas e equipamentos, sistemas 
industriais e/ou outros componentes de fabricação nacional
(iv) Apoio ao plano de investimentos da TIM para os anos de 2020 a 2022 na 
região de atuação do Banco do Nordeste do Brasil
Os empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2021 vencíveis em 
longo prazo obedecem ao seguinte escalonamento:
2023 88.818
2024 1.125.526
2025 80.712
2026 615.727
2027 615.727
2028 618.006
2029 55.714
2030 55.714
2031 51.071

3.307.015
O valor nominal dos empréstimos e financiamentos é consistente com seu 
respectivo cronograma de pagamento.

Valor 
nominal

2022 538.450
2023 88.818
2024 1.125.526
2025 80.712
2026 615.727
2027 615.727
2028 618.006
2029 55.714
2030 55.714
2031 51.071

3.845.465
Valor justo dos empréstimos
No Brasil, não há um mercado consolidado de dívidas de longo prazo com as 
características verificadas nos financiamentos obtidos junto ao KFW Finnve-
ra, que possui como garantidor a agência finlandesa de fomento Finnvera. 
Ambos são financiamentos para a compra de equipamentos e, portanto, tem 
um cunho de subsídio e fomento da atividade comercial entre a TIM S.A e de-
terminados fornecedores. Para fins de análise de valor justo, considerando as 
características desta operação, a TIM S.A entende que seu valor justo é igual 
àquele registrado no balanço.
Com relação às captações contratadas com o The Bank of Nova Scotia, BNP 
Paribas, Debêntures e BNDES considera-se o valor justo desses emprésti-
mos o valor presente da ponta ativa dos contratos de swap que protegem a 
TIM S.A de variações das taxas de câmbio e juros. O valor justo das operações 
em 31 de dezembro de 2021 é, respectivamente, R$ 563.259, R$ 524.422, R$ 
1.635.203 e R$ 384.073.

 ►21. Impostos, taxas e contribuições indiretos a recolher 
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Impostos, taxas e contribuições
 indiretos a recolher 42 69 1.421.997 938.949

Imposto sobre Circulação de
 Mercadorias e Serviços - ICMS - - 303.721 359.498
Impostos e Taxas ANATEL (i) - - 1.042.933 509.087
Imposto sobre Serviço - ISS 42 69 66.118 66.151
Outros - - 9.225 4.213
Parcela circulante (42) (69) (1.418.724) (935.847)
Parcela não circulante - - 3.273 3.102

(i) Em 2020, para minimizar os impactos da pandemia, foi editada a Medida 
Provisória 952, de 15 de abril de 2020, que autorizou a postergação dos ven-
cimentos para 31 de agosto de 2020 de tributos tais como TFF, Condecine 
e CFRP no valor de R$ 790 milhões. No terceiro trimestre de 2020, a TIM 
S.A efetuou o pagamento parcial no montante de R$300 milhões referente a 
CFRP e Condecine, mas por força de liminar em medida judicial não houve 
necessidade de realização do pagamento do Fistel (TFF), que permanece em 
aberto até decisão final.
Em 2021, novamente houve o pagamento parcial das taxas de cerca de 
R$300 milhões referentes às CFRP e Condecine e o valor remanescente de 
R$480 milhões relativo ao Fistel (TFF) de 2021 segue suspenso, sem data 
definida para pagamento com base em liminar também proferida pelo Tribunal 
Regional da 1ª Região.
Durante o exercício de 2021, houve o reconhecimento de R$51,2 milhões de 
juros moratórios incidentes sobre os valores de Fistel (TFF) relativos ao exer-
cício de 2020 e 2021 com pagamento suspenso por decisão liminar.

 ►22. Impostos, taxas e contribuições diretos a recolher
Os encargos de imposto de renda e de contribuição social correntes são cal-
culados com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente pro-
mulgadas, até a data do balanço.
A legislação permite que as empresas optem pelo pagamento trimestral ou 
mensal de imposto de renda e contribuição social. Em 2021, a Companhia 
optou por efetuar o pagamento trimestral de imposto de renda e contribuição 
social.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Impostos, taxas e contribuições
 diretos a recolher 38.244 35.925 296.584 544.668

Imposto de renda e
 contribuição social (i) 3.718 6 190.012 313.145
PIS / COFINS 34.526 35.919 76.442 190.272
Outros (ii) - - 30.130 41.251
Parcela circulante (38.244) (35.925) (283.357) (332.224)
Parcela não circulante - - 13.227 212.444

(i) A variação está relacionada à alteração da apuração do Lucro Real Anual 
pelo Lucro Real Trimestral. Nesse sentido, o valor apresentado em dezembro 
de 2020 compreendia o IRPJ e a CSLL devidos entre janeiro e dezembro 
daquele ano, enquanto em 2021 o passivo apresentado representa apenas o 
montante devido no 4º Trimestre. 
(ii) A composição desta conta refere-se principalmente à adesão da Com-
panhia ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS a partir de 2009 para 
parcelamento dos débitos em aberto dos tributos federais (PIS – Programa de 
Integração Social, COFINS – Contribuição para Financiamento da Segurida-
de Social, IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e CSLL – Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido), cujo vencimento final dar-se-á em 31 de outu-
bro de 2024.

 ►23. Receitas diferidas
2021 2020

Receitas diferidas 886.340 1.021.924
Serviços a prestar pré-pago (i) 118.795 189.482
Subvenções governamentais (ii) 11.184 24.732
Receitas antecipadas 8.522 11.163
Receitas diferidas sobre venda de torres (iii) 734.826 788.921
Passivo contratual (iv) 13.013 7.626
Parcela circulante (197.179) (266.436)
Parcela não circulante 689.161 755.488

(i) Refere-se a recarga de créditos de voz e dados ainda não utilizados pelos 
clientes relativos aos serviços do sistema pré-pago que são apropriados ao 
resultado quando da efetiva utilização destes serviços pelos clientes.
(ii) Refere-se à liberação de recursos referente à linha de financiamento junto 
ao BNDES (Programa de Sustentação do Investimento – BNDES PSI). O 
somatório das subvenções concedidas pelo BNDES até 31 de dezembro de 
2021 é de R$ 203 milhões e o montante em aberto em 31 de dezembro de 
2021 é de R$11.184 (R$24.732 em 31 de dezembro de 2020). Este montante 
está sendo amortizado pelo prazo de vida útil do ativo que está sendo finan-
ciado e apropriado no grupo de “outras receitas (despesas), líquidas” (nota 
29).

(iii) Refere-se ao valor das receitas a serem apropriadas pela venda das torres 
(nota 16).
(iv) Contratos com clientes. A tabela abaixo contempla informações sobre a 
parcela das contas a receber com clientes, das quais se originam ativos e 
passivos contratuais.

2021
Contas a receber incluídos em contas a receber de clientes 2.051.120
Ativo contratual 15.340
Passivo contratual (13.013)
Os contratos com clientes foram gerados na alocação dos descontos em ofer-
tas combinadas fidelizadas, onde o desconto pode ser no equipamento e/
ou no serviço, gerando um ativo ou passivo contratual, respectivamente, de 
acordo com a oferta sob análise.
Resumo das principais variações no exercício.

Ativo (passivo) contratual
Saldo em 31 de dezembro de 2020 7.288
Adições 8.800
Baixas (13.761)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 2.327
Os saldos de ativos e passivos contratuais tem previsão de realização con-
forme tabela abaixo:

2022 2023
Ativo (passivo) contratual 3.685 (1.358)
A Companhia em linha com parágrafo 121 da IFRS15, não está apresentando 
os efeitos das informações sobre contratos de clientes com prazos de dura-
ção inferiores a 1 ano.

 ►24. Provisão para processos judiciais e administrativos
A Companhia e sua controlada são parte integrante em processos judiciais 
e administrativos nas esferas cível, trabalhista, tributária e regulatória, que 
surgem no curso normal de seus negócios. 
A provisão é constituída com base em opiniões dos consultores jurídicos da 
Companhia e da Administração, por montantes julgados como suficientes e 
adequados para cobrir perdas e riscos considerados prováveis. As situações 
onde as perdas são consideradas prováveis e possíveis são objeto de registro 
e divulgação, respectivamente, por seus valores atualizados, e aquelas em 
que as perdas são consideradas remotas não são divulgadas.
A provisão para processos judiciais e administrativos constituída, atualizada, 
está composta como segue:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Provisão para processos judiciais
 e administrativos - - 960.881 886.947

Cível (a) - - 309.019 245.432
Trabalhistas (b) - - 192.132 213.026
Tributária (c) - - 429.951 399.289
Regulatória (d) - - 29.779 29.200

As variações na provisão para processos judiciais e administrativos encon-
tram-se resumidas a seguir:

dez-20

Adições, 
líquidas de 
reversões

Paga-
mentos

Atualização 
monetária dez-21

886.947 278.789 (316.804) 111.949 960.881
Cível (a) 245.432 175.715 (194.501) 82.373 309.019
Trabalhistas (b) 213.026 71.961 (98.730) 5.875 192.132
Tributária (c) 399.288 31.078 (23.539) 23.124 429.951
Regulatória (d) 29.201 35 (34) 577 29.779

dez-19

Adições, 
líquidas de 
reversões

Paga-
mentos

Atualização 
monetária dez-20

840.637 322.565 (413.634) 137.379 886.947
Cível (a) 212.702 224.417 (266.872) 75.185 245.432
Trabalhistas (b) 261.837 55.727 (138.899) 34.361 213.026
Tributária (c) 333.717 45.660 (7.792) 27.703 399.288
Regulatória (d) 32.381 (3.239) (71) 130 29.201
A Companhia e sua controlada estão sujeitas a diversas ações judiciais e 
procedimentos administrativos propostos pelos consumidores, fornecedores, 
prestadores de serviços e órgãos de defesa do consumidor e órgãos fazen-
dários, que tratam de variadas matérias que surgem no curso normal dos 
negócios das entidades. A seguir estão sumariados os principais processos:
a. Processos cíveis
a.1 Ações movidas por consumidores
A Companhia é parte em ações que se referem a reclamações diversas mo-
vidas por consumidores, nas esferas judicial e administrativa.  As referidas 
ações no montante provisionado de R$150.881 (R$ 139.429 em 31 de de-
zembro de 2020) referem-se principalmente por suposta cobrança indevida, 
cancelamento de contrato, qualidade dos serviços, alteração unilateral de 
contratos e negativação indevida.
a.2 Órgãos de Defesa do Consumidor
A TIM é parte em ações judiciais e administrativas movidas pelo Ministério Pú-
blico, Procon e outros órgãos de defesa do consumidor, decorrentes de recla-
mações consumeristas, em que, se discute, dentre outros temas: (i) supostas 
falhas na prestação dos serviços de rede; (ii) questionamentos da qualidade no 
atendimento; (iii) supostas violações ao Decreto SAC; (iv) supostas violações 
contratuais; (v) suposta publicidade enganosa e; (vi) discussão de cobrança de 
multa de fidelização, nos casos de furto e roubo do aparelho. Os valores envolvi-
dos equivalem a R$116.985 (R$51.713 em 31 de dezembro 2020).
a.3 Ex- parceiros comerciais 
A TIM é ré em ações propostas por ex-parceiros comerciais em que são pleite-
ados, dentre outros, valores com fundamentos em supostos inadimplementos 
contratuais. Os valores envolvidos equivalem a R$20.708 (R$ 18.634 em 31 
de dezembro de 2020).
a.4 Outros
A TIM é ré em outras ações de objetos essencialmente não consumeristas 
propostas pelos mais diversos agentes diferentes dos descritos anteriormen-
te, em que, dentre outras, se discute: (i) subscrição acionária; (ii) pedidos 
de indenização por responsabilidade civil; (iii) suposto descumprimento de 
contrato e; (iv). Os valores envolvidos equivalem a R$20.089 (R$33.682 em 
31 de dezembro de 2020).
a.5 Socioambiental e infraestrutura
A Companhia é parte em ações envolvendo agentes diversos que discutem 
aspectos relacionados a licenciamento, dentre os quais Licenciamento Am-
biental e Licenciamento de Infraestruturas (instalação/operação). Os valores 
envolvidos e provisionados equivalem a R$356 (R$610 em 31 de dezembro 
de 2020).
a.6 ANATEL
A Companhia é parte em ações em face da ANATEL, em que se discute: (i) 
débito relativo à cobrança de 2% das receitas de serviços de valor adicionado 
- VAS e interconexão; (ii) correção monetária pro-rata aplicada à proposta de 
preços estipulados no edital para uso das frequências do 4G e (iii) suposto 
descumprimento de metas de qualidade do serviço. Não existe valor corres-
pondente em 31 de dezembro de 2021 (R$ 1.364 em 31 de dezembro de 
2020).
b. Processos trabalhistas
São processos envolvendo diversas reclamações trabalhistas propostas 
tanto por ex-empregados, em relação a questões como diferenças salariais, 
equiparações, pagamentos de remuneração variável, adicionais legais e ho-
ras extras, quanto por ex-empregados de empresas prestadoras de serviços, 
os quais, valendo-se da legislação trabalhista em vigor, requerem a respon-
sabilização da Companhia por obrigações trabalhistas não adimplidas pelas 
empresas prestadoras de serviços contratadas.
Do total de 1.314 reclamações trabalhistas em 31 de dezembro de 2021 
(1.873 em 31 de dezembro de 2020) movidas contra a Companhia, a maio-
ria refere-se a demandas que envolvem ex-empregados de prestadores de 
serviços seguido de processos de empregados próprios. O provisionamento 
destas causas totaliza R$ 192.132 atualizado monetariamente (R$ 213.026 
em 31 de dezembro de 2020). 
c. Processos tributários

2021 2020
Tributos Federais 202.743 182.146
Tributos Estaduais 145.436 135.891
Tributos Municipais 7.626 5.633
Processos TIM S.A (Purchase price allocation) 74.146 75.618

429.951 399.288
O total da provisão registrada está substancialmente composto pelos seguin-
tes processos cujos valores indicados estão estimados pelos índices esta-
belecidos pelo governo federal para tributos em atraso, estando atrelados à 
variação da taxa SELIC.
Tributos federais
A provisão está substancialmente composta pelos seguintes processos:
(i) A provisão para a TIM S.A. suporta sessenta e quatro processos, relati-
vos a questionamentos envolvendo a incidência sobre operações da CIDE, 
CPMF, CSLL, IRRF, denúncia espontânea da multa no pagamento do FUST 
e obrigações acessórias. Deste total, destacam-se os valores envolvidos nos 
processos judiciais que buscam o reconhecimento do direito de não recolher 
a CPMF supostamente incidente sobre operações simultâneas de compra e 
venda de moeda estrangeira e troca de titularidade de conta decorrente de in-
corporação societária, cujos valores provisionados, atualizados, equivalem a 
R$ 8.510 (R$ 8.355 em 31 de dezembro de 2020), assim como o valor relativo 
a multa e juros sobre a contribuição ao FUST do ano de 2009, onde não está 
sendo reconhecido o benefício da denúncia espontânea, cujo valor provisio-
nado e atualizado é de R$ 15.149  (R$ 14.771 em 31 de dezembro de 2020).
(ii) A Companhia constituiu uma provisão para um processo que visa a cobran-
ça da contribuição previdenciária retida à alíquota de 11% a que, supostamen-
te, deveriam ter sido submetidos os pagamentos realizados pela Companhia 
a outras pessoas jurídicas a título de remuneração por atividades diversas, 
cujo valor provisionado e atualizado é de R$ 39.554 (R$ 38.584 em 31 de 
dezembro de 2020).

(iii) Adicionalmente, no segundo trimestre de 2019, a Companhia constituiu 
a provisão para o processo de FUST, que busca a Inconstitucionalidade e 
ilegalidade da cobrança do FUST (Fundo de Universalização de Serviços de 
Telecomunicações). Pleito pelo reconhecimento do direito de não recolher 
FUST, deixando de incluir em sua base de cálculo as receitas transferidas a 
título de interconexão e EILD (Exploração Industrial de Linha Dedicada), bem 
como pelo direito de não sofrer a cobrança retroativa das diferenças apura-
das em função de não observar a súmula 7/2005 da ANATEL, no valor de R$ 
60.382 (R$ 58.988 em 31 de dezembro de 2020).
(iv) A empresa constituiu provisão para processos de compensação federal 
decorrentes de uma reapuração realizada em 2006, para a qual o suporte 
documental não se mostrou robusto o suficiente após perícias realizadas. O 
valor provisionado e atualizado é de R$ 18.579 (R$ 5.313 em 31 de dezembro 
de 2020).
Tributos Estaduais
A provisão está substancialmente composta pelos seguintes processos:
A provisão para a TIM S.A. suporta noventa e um processos, dentre os quais 
se destacam (i) os valores envolvidos nas autuações que questionam o es-
torno de débitos de ICMS, assim como o suporte documental para a com-
provação de créditos apropriados pela Companhia, cujos valores provisiona-
dos, atualizados, equivalem a R$ 41.352 (R$ 36.491 em 31 de dezembro de 
2020), (ii) valores supostamente não oferecidos à tributação pela prestação 
de serviços de telecomunicações, que, atualizados, equivalem a R$ 5.291 
(R$ 5.135 em 31 de dezembro de 2020), bem como (iii) cobranças em razão 
de supostas diferenças tanto de entradas como de saídas de mercadorias, em 
procedimento de levantamento quantitativo de estoque, cujos valores atuali-
zados equivalem a R$ 16.216 (R$ 15.751 em 31 de dezembro de 2020), ( (iv) 
valores supostamente creditados de forma indevida relacionados a créditos 
CIAP, cujos valores atualizados equivalem a R$ 16.374   (R$ 14.912 em 31 
de dezembro de 2020) e (v) créditos relacionados com operações de subs-
tituição tributária, cujos valores atualizados equivalem a R$ 22.183   (sem 
equivalência em 31 de dezembro de 2020).(vi) suposta falta de recolhimento 
ou apropriação supostamente indevida de créditos relativos ao diferencial de 
alíquota de ICMS (DIFAL), cujos valores atualizados equivalem a R$ 13.963 
(sem equivalência em 31 de dezembro de 2020).
Tributos Municipais
Destacam-se os valores envolvidos nas autuações que questionam a reten-
ção e recolhimento do ISS-fonte de serviços de terceiros sem vínculo empre-
gatício, bem como o recolhimento de ISS próprio correspondente a serviços 
prestados em co-billing.
PPA TIM S.A
Há processos tributários advindos da aquisição da antiga Intelig (atual TIM 
S.A.) pela antiga controladora do grupo TIM Participações, que compõem 
o processo de alocação do preço de aquisição da antiga Intelig e somam 
R$74.146 (R$75.618 em 31 de dezembro de 2020).
d. Processos regulatórios
A ANATEL instaurou processos administrativos em desfavor do Grupo pelo: 
(i) não cumprimento de certos indicadores de qualidade; (ii) inadimplemento 
de outras obrigações derivadas dos Termos de Autorização e; (iii) não atendi-
mento à regulamentação do SMP e do STFC, dentre outras. 
Em 31 de dezembro de 2021, o valor indicado relativo aos Procedimentos 
para Apuração de Descumprimento de Obrigações (“PADOs”), considerando 
a atualização monetária, classificados com risco de perda provável é de R$ 
29.779 (R$ 29.201 em 31 de dezembro de 2020).
e. Processos judiciais e administrativos cujas perdas são avaliadas como 
possíveis
A Companhia e sua controlada possuem ações de natureza cível, trabalhis-
ta, tributária e regulatória envolvendo riscos de perda classificados por seus 
consultores jurídicos e pela Administração como possíveis, para as quais não 
há provisão para processos judiciais e administrativo constituída, não sendo 
esperados efeitos materiais adversos nas demonstrações financeiras, confor-
me valores apresentados a seguir:

2021 2020
18.140.556 18.147.562

Cível (e.1) 1.292.202 1.101.332
Trabalhista e previdenciária (e.2) 392.035 340.801
Tributária (e.3) 16.309.439 16.586.353
Regulatória (e.4) 146.880 119.076
Os processos administrativos e judiciais cujas perdas são avaliadas como 
possíveis e monitorados pela Administração estão divulgados pelos seus va-
lores atualizados.
As principais ações com risco de perda classificadas como possível estão 
descritas abaixo:
e.1. Cíveis

2021 2020
Ações movidas por consumidores (e.1.1) 160.696 220.347
ANATEL (e.1.2) 258.683 223.066
Órgãos de Defesa do Consumidor (e.1.3) 493.806 160.279
Ex-parceiros comerciais (e.1.4) 216.054 193.529
Sócio ambiental e infraestrutura (e.1.5) 99.743 154.187
Outros (e.1.6) 63.220 149.924

1.292.202 1.101.332
e.1.1 Ações movidas por consumidores
Referem-se principalmente a ações por suposta cobrança indevida, cance-
lamento de contrato, qualidade dos serviços, defeitos e falhas na entrega de 
aparelhos e negativação indevida.
e.1.2 ANATEL
A Companhia é parte em ações em face da ANATEL, em que se discute: (i) 
débito relativo à cobrança de 2% das receitas de serviços de valor adicionado 
- VAS e interconexão; (ii) correção monetária pro-rata aplicada à proposta de 
preços estipulados no edital para uso das frequências do 4G e (iii) suposto 
descumprimento de metas de qualidade do serviço. 
e.1.3 Órgãos de Defesa do Consumidor
A TIM é parte em ações judiciais e administrativas movidas pelo Ministério 
Público, Procon e outros órgãos de defesa do consumidor, decorrentes de 
reclamações consumeristas, em que se discute, dentre outros temas: (i) su-
postas falhas na prestação dos serviços de rede; (ii) suposta falha na entrega 
de aparelhos; (iii) suposto descumprimento das legislações estaduais; (iv) 
modelo de contratação e supostas cobranças indevidas de Serviços de Valor 
Adicionado - VAS ; (v) supostas violações ao Decreto SAC; (vi) supostas vio-
lações contratuais; e (vii) bloqueio de dados. 
e.1.4 Ex-Parceiros comerciais
A TIM é ré em ações propostas por diversos ex-parceiros comerciais em que 
são pleiteados, dentre outros, valores com fundamentos em supostos inadim-
plementos contratuais. 
e.1.5 Socioambiental e infraestrutura 
A Companhia é parte em ações envolvendo agentes diversos que discutem 
aspectos relacionados a (1) Licenciamento Ambiental e Licenciamento de Es-
trutura (instalação/operação) e (2) (i) radiação eletromagnética emitida pelas 
estruturas de Telecom; (ii) renovação de contratos de locação de terrenos 
para instalação de sites; (iii) Despejo em terrenos alugados para instalação de 
sites; (iv) apresentação de dados cadastrais, dentre outros.
e.1.6 Outros
A TIM é ré em outras ações de objetos essencialmente não consumeristas 
propostas pelos mais diversos agentes diferentes dos descritos anteriormen-
te, em que, dentre outras se discute: ; (ii) valores supostamente devidos em 
decorrência de subscrição acionária; (iii) pedidos de indenização por respon-
sabilidade civil; (iv) suposto descumprimento de contrato.
e.2. Trabalhista e Previdenciária
e.2.1. Previdenciária
A TIM S.A recebeu Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, referente 
à suposta irregularidade no recolhimento de contribuições previdenciárias 
relativas ao pagamento de Participação nos Lucros e Resultados, no valor 
provável de R$ 23.786 atualizado (R$ 10.467 em 31 de dezembro de 2020).  
Ainda, recebeu Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos, sob suposto 
não recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas 
recebidas a título de abono indenizatório, gratificação não-ajustada, hiring 
bônus e incentive, no valor possível total de R$ 85.720 atualizado (R$ 22.829 
atualizado em 31 de dezembro de 2020).
e.2.2. Trabalhistas
Há 3.067 reclamações trabalhistas em 31 de dezembro de 2021 (3.038 em 
31 de dezembro de 2020) movidas contra a Companhia e com risco possí-
vel, referentes a demandas que envolvem ex-empregados e empregados de 
prestadores de serviços no montante de R$ 306.315 atualizado (R$317.971 
em 31 de dezembro de 2020).
Os demais valores são relativos a processos trabalhistas de pedidos diversos 
movidos por ex-empregados próprios e de empresas terceiras.
e.3. Tributárias

2021 2020
16.309.439 16.586.353

Tributos Federais (e.3.1) 3.026.326 4.268.212
Tributos Estaduais (e.3.2) 8.782.114 8.562.352
Tributos Municipais (e.3.3) 1.234.618 740.813
FUST, FUNTTEL e EBC (e.3.4) 3.266.381 3.014.976
Os valores apresentados estão corrigidos, de forma estimada, com base 
no índice SELIC. O valor histórico envolvido equivale a R$ 12.133.168 (R$ 
11.976.959 em 31 de dezembro de 2020).
e.3.1.Tributos Federais
O valor total autuado contra o Grupo TIM relativamente a tributos federais é de 
R$ 3.026.326 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 4.268.212 em 31 de dezembro 
de 2020). Deste valor, destacam-se principalmente as seguintes discussões:
(i) Alegação de suposta incorreção de aproveitamento de créditos tributários 
por realização de incorporação reversa, amortização do ágio pago na aquisi-
ção das empresas de telefonia celular, dedução de despesas de amortização 
de ágio, exclusão da reversão de ágio, demais reflexos e glosas de compen-
sações e deduções pagas por estimativa, utilização supostamente indevida 
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do benefício da SUDENE por falta de formalização do benefício na Secretaria 
da Receita Federal (RFB), e falta de recolhimento de IRPJ e CSLL devidos 
por estimativa. O valor envolvido é de R$ 1.467.409 (R$ 2.715.670 em 31 de 
dezembro de 2020). A Companhia foi intimada do acórdão em 28 de abril de 
2021 e, com isso, restou confirmado o êxito parcial de R$1,4 bilhão.
(ii) Metodologia de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas. O 
valor envolvido é de R$ 231.810 (R$ 193.181 em 31 de dezembro de 2020).
(iii) Cobrança de CSLL sobre as variações monetárias decorrentes das opera-
ções de swap contabilizadas pelo regime de caixa. O valor envolvido é de R$ 
69.124 (R$ 67.572 em 31 de dezembro de 2020).
(iv) Cobrança de IRRF sobre rendimentos de residentes no exterior, inclusive 
aqueles remetidos a título de roaming internacional e pagamento a benefi-
ciários não identificados, bem como a cobrança de CIDE sobre pagamento 
de royalties em remessas para o exterior, inclusive as remessas a título de 
roaming internacional. O valor envolvido é de R$ 268.170 (R$ 259.088 em 31 
de dezembro de 2020).
(v) Cobrança de débitos de IRPJ, PIS/COFINS e CSLL decorrente da não ho-
mologação ou homologação parcial de compensações realizadas pela Com-
panhia a partir de créditos de retenções na fonte sobre aplicações financeiras 
e saldo negativo de IRPJ. O valor envolvido é de R$ 410.662 (R$ 399.691 em 
31 de dezembro de 2020).
e.3.2. Tributos Estaduais
O valor total autuado contra o Grupo TIM relativamente a tributos estaduais 
em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 8.782.114 (R$ 8.562.352 em 31 de 
dezembro de 2020). Deste valor, destacam-se principalmente as seguintes 
discussões:
a. Não inclusão na base de cálculo do ICMS de descontos incondicionais ofe-
recidos a clientes, além de multa pelo suposto descumprimento de obrigação 
acessória correlata, inclusive pela falta de apresentação do registro 60i do 
arquivo SINTEGRA. O valor envolvido é de R$ 1.140.553 (R$ 1.128.741 em 
31 de dezembro de 2020).
b. Utilização de benefício fiscal (Programa de Promoção do Desenvolvimento 
Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal - PRÓ-DF) concedido 
pelo próprio ente tributante, porém declarado inconstitucional posteriormente, 
bem como suposto creditamento indevido de ICMS decorrente da compra 
interestadual de mercadorias com benefício fiscal concedido no Estado de 
origem. O valor envolvido é de R$ 356.251 (R$ 492.935 em 31 de dezembro 
de 2020). 
c. Estorno de crédito e creditamento extemporâneo relativos a aquisições de 
ativo permanente. O valor envolvido para a TIM S.A. é de R$ 654.011 (R$ 
608.316 em 31 de dezembro de 2020). 
d. Lançamentos de créditos e estorno de débitos do ICMS, bem como a iden-
tificação e sustentação documental de valores e informações lançados em 
contas de clientes, tais como as alíquotas do imposto e os créditos conce-
didos como antecipação de futuras recargas (crédito especial), bem como 
créditos relacionados com operações de substituição tributária e operações 
isentas e não tributadas. Em 31 de dezembro de 2021, o montante envolvido 
é de R$ 3.449.439 (R$ 3.356.501 em 31 de dezembro de 2020). 
e. Aproveitamento de crédito na aquisição de energia elétrica diretamente 
empregada no processo produtivo das companhias. O valor envolvido é de 
138.242 (R$ 136.286 em 31 de dezembro de 2020).
f. Suposto conflito entre as informações constantes de obrigações acessórias 
e o recolhimento do tributo, bem como questionamento específico de mul-
ta pelo descumprimento de obrigações acessórias. O valor envolvido é de 
R$727.057 (R$ 698.673 em 31 de dezembro de 2020). 
g. Suposta falta de recolhimento de ICMS decorrente da glosa de débitos 
estornados relacionados ao serviço pré-pago, crédito indevido de ICMS nas 
saídas de mercadorias supostamente beneficiadas com redução da base 
de cálculo, bem como alegação de indevida não inclusão de Serviços de 
Valor Agregado (SVA) da base de cálculo do ICMS. O valor envolvido é de 
R$547.575 (R$ 249.271 em 31 de dezembro de 2020).
h. Lançamento de créditos relativos ao retorno de aparelhos celulares cedi-
dos em comodato. O valor envolvido é de R$ 116.700 (R$ 197.521 em 31 de 
dezembro de 2020).
i. Cobrança de ICMS relativo aos serviços de assinatura e sua alegada inde-
vida não inclusão na base de cálculo do ICMS devido à sua natureza. O valor 
envolvido é de R$ 286.519 (R$ 260.447 em 31 de dezembro de 2020).
e.3.3. Tributos Municipais
O valor total autuado contra o Grupo TIM relativamente a tributos municipais 
com classificação de risco possível é de R$ 1.234.618 em 31 de dezembro de 
2021 (R$ 740.813 em 31 de dezembro de 2020). Deste valor, destacam-se 
principalmente as seguintes discussões:
a. Cobrança de ISS, bem como da multa punitiva pela ausência do suposto 
imposto devido, sobre diversas contas de receita da Companhia. O valor en-
volvido é de R$ 618.343 (R$ 150.023 em 31 de dezembro de 2020).
b. Cobrança de ISS sobre importação de serviços ou serviços realizados em 
outros Municípios. O valor envolvido é de R$ 399.141 (R$ 385.536 em 31 de 
dezembro de 2020).
c. Constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamen-
to (TFF) por autoridades municipais de localidades diversas. O valor envolvi-
do é de R$ 137.944 (R$ 126.159 em 31 de dezembro de 2020).
e.3.4. FUST e FUNTTEL
O valor total autuado contra o Grupo TIM relativamente às contribuições para 
o FUST e FUNTTEL com classificação de risco possível é de R$3.266.381 
(R$ 3.014.976 em 31 de dezembro de 2020). A principal discussão envolve a 
cobrança da contribuição ao FUST e ao FUNTTEL (Fundo para o Desenvolvi-
mento Tecnológico das Telecomunicações) a partir da emissão pela ANATEL 
da Súmula nº. 07/2005, visando entre outros, e principalmente, a cobrança 
da contribuição para o FUST e para o FUNTTEL sobre as receitas de interco-
nexão auferidas por prestadoras de serviços de telecomunicações móvel, a 
partir da vigência da Lei nº. 9.998/2000.
e.4. Regulatórias
A ANATEL instaurou processos administrativos contra a Companhia pelo: (i) 
não cumprimento de certos indicadores de qualidade; (ii) inadimplemento de 
outras obrigações derivadas dos Termos de Autorização e; (iii) não atendi-
mento à regulamentação do SMP e do STFC, dentre outras.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor indicado relativo aos PADOs (Procedi-
mento para Apuração de Descumprimento de Obrigações), considerando a 
atualização monetária, classificados com risco possível era de R$ 120.218 
(R$ 119.076 em 31 de dezembro de 2020). A variação decorreu principalmen-
te de atualização monetária no exercício.
Em 22 de agosto de 2019, o Conselho Diretor da ANATEL aprovou, por unani-
midade, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da TIM, que vinha sendo 
negociado desde junho de 2018 com o regulador. O acordo abrange um valor 
de referência das sanções de R$ 627 milhões. O compromisso prevê ações 
de melhorias em três pilares de atuação - experiência do cliente, qualidade 
e infraestrutura - por meio de iniciativas associadas a aprimoramentos no 
processo de licenciamento das estações, uso eficiente de recursos de nu-
meração, evolução dos canais digitais de atendimento, redução dos índices 
de reclamação, reparação de usuários e reforço de redes de transporte e de 
acesso. Além disso, contempla o compromisso adicional de levar banda larga 
móvel, por meio da rede 4G, a 366 municípios com menos de 30 mil habitan-
tes assim alcançando mais de 3,4 milhões de pessoas. A nova infraestrutura 
será implementada em três anos - sendo mais de 80% nos primeiros dois 
anos – estando garantido pela Companhia o regime de compartilhamento 
com as demais prestadoras.
Em 19 de junho de 2020 o Conselho de Administração da Companhia aprovou 
o referido TAC após deliberação final do Regulador e a assinatura do termo 
ocorreu em 25 de junho. O acordo abrange sanções que totalizam um valor 
de aproximadamente R$ 639 milhões, atualizados, que serão arquivadas em 
função de compromissos representados em ações de melhoria de qualidade 
e experiência do cliente bem como incremento de infraestrutura de rede em 
mais de 2.000 localidades.
Ao longo do quarto trimestre de 2021, a Companhia executou todas as ativi-
dades planejadas para o estrito cumprimento do Termo de Ajustamento de 
Conduta n.º 001/2020 (TAC) celebrado junto à Anatel, visando o atingimento 
das metas associadas ao 2º ano TAC. Com o fechamento do 1º Ano TAC, as 
atividades de fiscalização por parte da Agência estão ocorrendo em relação 
aos compromissos vencidos, já havendo sido reconhecidos como cumpridos 
por parte da Anatel: Compromissos Adicionais; Controles Internos; Índice de 
Reclamações; índice Geral de Qualidade; Numeração; Interconexão e; Óbice. 
A Companhia seguirá na plena implementação dos mecanismos de acompa-
nhamento interno por meio do reporte trimestral da evolução dos cronogramas 
pelo Escritório de Governança em Reunião de Diretoria e Conselho de Admi-
nistração. A Companhia vem cumprindo, até o momento, o cronograma de 
implementação do TAC sem necessidade de nenhuma obrigação adicional.
Ao obter a prorrogação de prazo das autorizações de uso das radiofrequên-
cias associadas ao SMP, a TIM S.A. torna-se devedora do ônus contratual 
sobre a receita líquida decorrente dos planos de serviço comercializados no 
âmbito de cada autorização. No entanto, desde 2011 a ANATEL passou a 
incluir na base de cálculo do referido ônus também as receitas obtidas com 
Interconexão, e a partir de 2012, as receitas obtidas com Serviços de Valor 
Adicionado. No entender da Companhia, a inclusão de tais receitas é indevida 
em razão de não ser expressamente prevista nos Termos de Autorizações 
originais, pelo que as cobranças recebidas são discutidas na esfera adminis-
trativa e/ou judicial.

 ►25. Patrimônio líquido
a. Capital social
O capital social é registrado pelo valor efetivamente captado junto aos acio-
nistas, líquido dos custos diretamente atrelados ao processo de captação.
Quando uma empresa do Grupo compra ações do capital da Companhia, 
com intuito de mantê-las em tesouraria, o valor pago, incluindo quaisquer 
custos adicionais diretamente atribuíveis, é deduzido do patrimônio líquido 
da Companhia até que as ações sejam canceladas ou reemitidas. Quando 
estas ações são subsequentemente reemitidas, qualquer valor recebido, lí-
quido dos custos adicionais diretamente atribuíveis à transação, é incluído no 
patrimônio líquido.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social da TIM Brasil está repre-
sentado por 15.865.086.849 ações ordinárias, sem valor nominal, integraliza-
das em sua totalidade pela Telecom Italia Finance S.A. 
O capital subscrito e integralizado está representado da seguinte forma:

Consolidado
2021 2020

Valor líquido integralizado 7.164.842 7.164.842
Valor integralizado 7.169.030 7.169.030
(-) Custos de captação (4.188) (4.188)

b. Reservas de capital
A utilização das reservas de capital obedece aos preceitos do art. 200 da Lei 
nº 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações. Esta reserva é com-
posta da seguinte forma:

2021 2020
Plano de incentivo de longo prazo 44.498 41.435
b.1 Plano de incentivo a longo prazo 
Os saldos registrados nestas rubricas representam as despesas da Compa-
nhia relacionadas ao programa de incentivo a longo prazo, concedido aos 
empregados (nota 26).
c. Reservas de lucros
c.1 Reserva legal
Refere-se à destinação de 5% do lucro líquido relativo ao exercício findo em 
31 de dezembro de cada ano, até que a reserva iguale 20% do capital social, 
excluindo a partir de 2018 o saldo destinado a reserva de incentivos fiscais. 
Adicionalmente, a Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal 
quando esta, somada às reservas de capital, exceder 30% do capital social.
Esta reserva só pode ser utilizada para aumentar o capital ou compensar 
prejuízos acumulados.
c.2 Retenção de lucros
Refere-se a valores de lucros retidos, aprovados em Assembleia e utilizados 
para expansão dos negócios das controladas da Companhia.
Em dezembro de 2021, a Reserva para expansão atingiu o limite definido no 
estatuto social da Companhia. Em função disso, será proposto, na próxima 
assembleia, o aumento de capital via capitalização da reserva de expansão 
no montante de R$1.058.327. Esse aumento poderá ser feito sem emissão de 
novas ações na proporção dos direitos dos acionistas.
c.3 Reserva de benefício fiscal
A controlada usufrui de benefícios fiscais que preveem restrições na distribui-
ção dos lucros desta controlada. Segundo a legislação que estabelece estes 
benefícios fiscais, o valor do imposto que deixar de ser pago em virtude de 
isenções e reduções da carga tributária não poderá ser distribuído aos sócios 
e constituirá reserva de incentivo fiscal da pessoa jurídica. Tal reserva somen-
te pode ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital social.  
Em 31 de dezembro de 2021 o valor acumulado dos benefícios usufruídos 
pela controlada equivalem a R$ 1.958.301 (R$1.781.560 em 31 de dezembro 
de 2020).
O referido benefício fiscal, corresponde basicamente pela redução do Impos-
to de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) incidente sobre o lucro da exploração 
apurado nas unidades incentivadas. A controlada atua na área da extinta Su-
perintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDENE/SUDAM), sendo 
os laudos de incentivo fiscal concedidos por estado da federação, por período 
de 10 anos, passíveis de renovação.
d. Dividendos
Os dividendos são calculados de acordo com o estatuto social e com a Lei das 
Sociedades por Ações.
De acordo com seu estatuto, a Companhia deve distribuir como dividendo 
mínimo, relativo a cada exercício social, 1% do lucro líquido ajustado. Os 
ajustes ao lucro são realizados na forma das alíneas a e b, do inciso I, do art. 
202, da Lei no 6.404/76.
Conforme previsto no estatuto social da Companhia, os dividendos não recla-
mados no prazo de 3 anos reverterão em favor da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os dividendos e JCP foram calculados 
como segue:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 1.904.265 1.138.621
(-) incentivos fiscais não distribuíveis (117.709) (112.912)
(-) Constituição da reserva legal (89.328) (51.285)
Lucro líquido ajustado 1.697.228 974.424
Dividendos mínimos calculados com base em 1%
 do lucro ajustado 16.972 9.744
Composição dos dividendos a pagar e JCP:

Juros sobre capital próprio 620.875 643.277
Dividendos - -

Total de dividendos e JSCP distribuídos e propostos 620.875 643.277
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre JSCP (93.131) (96.492)
Total de dividendos e JCP líquidos 527.744 546.785
Os juros sobre capital próprio pagos e/ou a pagar são contabilizados em con-
trapartida às despesas financeiras as quais, para fins de apresentação das 
demonstrações financeiras são reclassificadas e divulgadas como destina-
ção do lucro líquido do exercício, nas mutações do patrimônio líquido. Os 
juros sobre capital próprio recebidos e/ou a receber são contabilizados em 
contrapartida às receitas financeiras impactando o resultado de equivalência 
patrimonial. Para fins de apresentação, os impactos no resultado são elimina-
dos, sendo apresentada a redução no saldo de investimento.
Durante o ano de 2021, foi distribuído o montante de R$620.875, conforme 
apresentado abaixo:
Provento JSCP Aprovação Pagamento
R$ 207.000 09/06/2021 20/07/2021
R$ 81.500 24/09/2021 27/10/2021
R$ 332.375 15/12/2021 25/01/2022
Dividendo não reclamados - Conforme estabelecido na Lei das Sociedade por 
Ações, os dividendos e juros sobre o capital próprio declarados e não recla-
mados pelos acionistas em até 3 anos, são revertidos ao patrimônio líquido no 
momento de sua prescrição.
Para a demonstração dos fluxos de caixa, os juros sobre o capital próprio 
e dividendos pagos aos seus acionistas estão sendo alocados no grupo de 
“Atividades de Financiamentos”.

 ►26. Plano de Incentivo de Longo Prazo
Plano 2011 – 2013, Plano 2014-2016, Plano 2018-2020 e Plano 2021-2023
Em 5 de agosto de 2011, 10 de abril de 2014, 19 de abril de 2018 e 30 de 
março de 2021, foram aprovados pela Assembleia Geral de Acionistas da TIM 
S.A. (TIM Participações S.A. antes da incorporação pela TIM S.A. em 31 de 
agosto de 2020) os planos de incentivo de longo prazo; “Plano 2011-2013”, 
“Plano 2014-2016”,  “Plano 2018-2020” e “Plano 2021-2023” respectivamen-
te, concedidos a altos administradores e àqueles que ocupam posições chave 
na Companhia.
Os Planos 2011-2013 e 2014-2016 tratam da outorga de opções de ações, 
enquanto os Planos 2018-2020 e 2021-2023 preveem a outorga de ações 
(performance shares e/ou restricted shares).
O exercício das opções do Plano 2011-2013 esteve condicionado ao atingi-
mento de metas específicas de desempenho que poderiam impedir o exer-
cício das opções, enquanto no exercício das opções do Plano 2014-2016 o 
atingimento de metas pode afetar apenas o preço de aquisição das ações. 
O Preço de Exercício é calculado aplicando-se um ajuste, para mais ou para 
menos, no Preço Base da Ação, em consequência do desempenho acionário, 
considerando os critérios previstos em cada Plano. 
Já os Planos 2018-2020 e 2021-2023 propõem conceder aos participantes 
ações de emissão da Companhia, sujeitos à permanência do participante na 
Companhia e desempenho (atingimento de metas específicas). A quantidade 
de ações pode variar, para mais ou para menos, em consequência do de-
sempenho e eventualmente da concessão de dividendos, considerando os 
critérios previstos em cada Outorga. 
O prazo de vigência das opções dos Planos 2011-2013 e 2014-2016 é de 
6 anos e a TIM S.A. não tem nenhuma obrigação legal ou não formalizada 
de recomprar ou liquidar as opções em dinheiro. Para os Planos 2018-2020 
e 2021-2023 o prazo de vigência possui a mesma periodicidade de 3 anos 
relacionada à sua carência (Vesting). Por sua vez, os novos Planos, além 
de considerar a transferência de Ações, preveem também a possibilidade de 
realizar o pagamento aos participantes do valor equivalente em dinheiro.
O valor total da despesa foi calculado considerando o fair value das opções 
e o valor das ações, sendo reconhecido nos resultados ao longo do período 
vesting (carência).

Tabela Programa Opções de Ações (Stock Options)

Data de outorga
Opções 

outorgadas
Data de 

 vencimento
Preço 
Base

Saldo no 
início do 

exercício

Concedidas  
durante  

o exercício

Exercidas 
durante o 
exercício

Caducadas 
durante o 
exercício

Vencidas 
durante o 
exercício

Saldo no  
final do  

exercício
Plano 2014-2016 – 3ª Outorga 3.922.204 nov/22 R$ 8,10 295.063 - (182.511) - - 112.552
Plano 2014-2016 – 2ª Outorga 3.355.229 out/21 R$ 8,45 21.771 - (21.771) - - -
Plano 2014-2016 – 1ª Outorga 1.687.686 set/20 R$ 13,42 - - - - - -
Plano 2011-2013 – 3ª Outorga 3.072.418 jul/19 R$ 8,13 - - - - - -
Plano 2011-2013 – 2ª Outorga 2.661.752 set/18 R$ 8,96 - - - - - -
Plano 2011-2013 – 1ª Outorga 2.833.595 ago/17 R$ 8,84 - - - - - -
Total 17.532.884 316.834 - (204.282) - - 112.552
Preço médio ponderado do saldo de outorgas R$ 8,10
Tabela Programa de Ações (Performance Shares e Restricted Shares)

Identificação
 Outorga

Ações 
 outor- 
gadas

Data de 
 venci-
mento

Preço 
Outorga

Saldo no 
início do 

exercício

Outorgadas  
durante o 
exercício

Transferidas durante o 
exercício* Pagas em Dinheiro*

Canceladas 
durante o 
exercício

Saldo no 
final do 

exercício
Volume 
Vested

Variação 
 Perfor-
mance

Adicional 
Divi- 

dendos
Volume 
Vested

Variação  
Perfor-
mance

Adicional 
Divi- 

dendos

Plano 2021-2023
 Outorga(s) 2021 3.431.610 mai/24 R$ 12,95 - 3.431.610 - - - - - - (311.876) 3.119.734
Plano 2018-2020
 Outorga(s) 2020 796.054 abr/23 R$ 14,40 796.054 - (206.578) (51.634) (8.933) - - - (70.378) 519.098
Plano 2018-2020
 Outorga(s) 2019 930.662 jul/22 R$ 11,28 687.895 - (207.859) (78.111) (23.252) - - - (53.006) 427.030
Plano 2018-2020
 Outorga(s) 2018* 849.932 abr/21 R$ 14,41 199.594 - (187.039) (42.854) (22.250) (9.101) (2.305) (1.094) (3.454) -
Total 6.008.258 1.683.543 3.431.610 (601.476) (172.599) (54.435) (9.101) (2.305) (1.094) (438.714) 4.065.862
Preço médio ponderado do
 saldo de outorgas R$ 12,96
Os dados significativos incluídos no modelo, para as Outorgas de opções de ações foram:

Data de outorga
Preço Base – média ponderada da ação no 

 período de medição da Outorga Volatilidade
Vida esperada da 

opção
Taxa de juros anual 

 sem risco
Outorga 2011 R$ 8,84 51,73% a.a. 6 anos 11,94% a.a
Outorga 2012 R$ 8,96 50,46% a.a. 6 anos 8,89% a.a
Outorga 2013 R$ 8,13 48,45% a.a. 6 anos 10,66% a.a
Outorga 2014 R$ 13,42 44,60% a.a. 6 anos 10,66% a.a
Outorga 2015 R$ 8,45 35,50% a.a. 6 anos 16,10% a.a
Outorga 2016 R$ 8,10 36,70% a.a. 6 anos 11,73% a.a
Nota: Os dados significativos são característicos de plano baseado em opções, considerando utilização do valor justo (fair value) como o método adequado 
para calcular as despesas com a remuneração por opções.

são contabilizadas quando o montante do serviço prestado pode ser estimado 
de forma confiável.
As receitas são reconhecidas mensalmente, através do faturamento, e as 
receitas a faturar entre a data de faturamento e o final do mês (unbilled) são 
identificadas, processadas e reconhecidas no mês em que o serviço foi pres-
tado. Estas receitas não faturadas são registradas com base em estimativa, 
que leva em consideração dados de consumo, número de dias transcorridos 
desde a última data de faturamento.
As receitas de tráfego de interconexão e roaming são registradas de forma 
isolada, sem que sejam compensados os valores devidos a outras opera-
doras de telecomunicações (estes últimos são registrados como custo das 
operações).
Os minutos não utilizados pelos clientes e/ou os créditos de recarga em poder 
dos parceiros comerciais, relativos aos serviços do sistema pré-pago são re-
gistrados como receita diferida e apropriados ao resultado quando da efetiva 
utilização destes serviços pelos clientes.
A rubrica de receitas de serviços líquidas, também inclui as receitas origina-
das por contratos de novas parcerias (financeira, educação e publicidade), o 
valor de receitas reconhecidas no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
é de R$ 119.457.
Em relação a parceria financeira, foi instaurado o Procedimento Arbitral nº 
28/2021/SEC8, perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá (“CCBC” e “Procedimento Arbitral”, respectivamen-
te), pela TIM em face do Banco C6 S.A., Carbon Holding Financeira S.A. e 
Carbon Holding S.A. (em conjunto, “Requeridos”), por meio do qual discutir-
-se-á a interpretação de determinadas cláusulas dos contratos que regem a 
parceria entre as partes. Em caso de perda, a parceria poderá ser rescindida.
Receitas de vendas de mercadorias
As receitas com vendas de mercadorias (telefones, mini-modems, tablets e 
outros equipamentos) são reconhecidas quando as obrigações de performan-
ce associadas ao contrato são transferidas ao comprador. A receita de venda 
de aparelhos aos parceiros comerciais é contabilizada no momento de sua 
entrega física ao parceiro, liquida de descontos, e não no momento da venda 
ao cliente final, pois a Companhia não detém qualquer controle sobre a mer-
cadoria vendida. 
Identificação dos contratos
A Companhia efetua o monitoramento dos contratos comerciais em vigor, de 
modo a identificar as principais cláusulas contratuais e demais elementos pre-
sentes nos contratos que poderiam ser relevantes na aplicação do pronuncia-
mento contábil IFRS 15 / CPC47 – Receita de Contrato com Clientes.
Identificação da obrigação de desempenho  
Com base na revisão dos seus contratos, a Companhia verificou, principal-
mente, a existência das seguintes obrigações de desempenho: 

O Preço Base da Ação de cada Outorga foi calculado através das médias 
ponderadas do preço das ações da TIM S.A. (TIM Participações S.A. antes 
da incorporação pela TIM S.A. em 31 de agosto de 2020), considerando os 
seguintes períodos:
• Plano 2011-2013 – 1ª Outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações. no período dos 30 dias anteriores à data de 
20/07/2011 (data em que o Conselho de Administração da TIM Participações 
aprovou o benefício).
• Plano 2011-2013 – 2ª Outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações. no período de 01/07/2012 a 31/08/2012.
• Plano 2011-2013 – 3ª Outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações. no período dos 30 dias anteriores à data de 
20/07/2013.
• Plano 2014-2016 – 1ª Outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações. nos 30 dias anteriores à data definida pelo 
Conselho de Administração da TIM Participações. (29 de setembro de 2014).
• Plano 2014-2016 – 2ª Outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações. nos 30 dias anteriores à data definida pelo 
Conselho de Administração da TIM Participações. (29 de setembro de 2015).
• Plano 2014-2016 – 3ª outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações. nos 30 dias anteriores à data definida pelo 
Conselho de Administração da TIM Participações (29 de setembro de 2016).
• Plano 2018-2020 – 1ª outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações. no período de 01 de março de 2018 à 31 de 
março de 2018.
• Plano 2018-2020 – 2ª outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações. no período de 01 de junho de 2019 à 30 de 
junho de 2019.
• Plano 2018-2020 – 3ª outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM Participações. no período de 01 de março de 2020 à 31 de 
março de 2020.
• Plano 2021-2023 – 1ª outorga - volume negociado e preço de negociação 
das ações da TIM S.A. no período de 01 de março de 2021 à 31 de março de 
2021.
Em 31 de dezembro de 2021, as despesas atreladas aos referidos planos de 
benefícios de longo prazo totalizaram R$22.212 (R$ 9.999 em 31 de dezem-
bro de 2020).

 ►27. Receita operacional líquida
Receitas de serviços prestados
As principais receitas de serviços advêm de assinaturas mensais, prestação 
de serviços separados de voz, SMSs, dados, pacotes de utilização combina-
da destes serviços, encargos de roaming e receitas de interconexão. As re-
ceitas são reconhecidas conforme sua utilização, líquidas de impostos sobre 
vendas e descontos concedidos sobre os serviços. Estas receitas somente 
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(i) venda de equipamentos; e 
(ii) prestação de serviços de telefonia móvel, fixa e internet. 
Sendo assim, a Companhia passou a reconhecer as receitas quando, ou à 
medida que, seja satisfeita a obrigação de desempenho ao transferir o bem ou 
o serviço prometido ao cliente; sendo o ativo considerado transferido quando 
ou à medida que o cliente obtiver o controle desse ativo.
Determinação e alocação do preço da transação à obrigação de desempenho
A Companhia entende que em algumas situações realiza venda de pacotes 
de serviços e venda de aparelhos celulares com desconto. De acordo com a 
IFRS 15 /CPC 47, a Companhia é requerida a realizar a alocação do desconto 
e reconhecer as receitas relacionadas a cada obrigação de desempenho com 
base em seus preços de venda independentes.
Custo para obtenção de contrato  
Todos os custos incrementais relacionados com a obtenção de um contrato 
(comissões de vendas e outros custos de aquisição de terceiros) são conta-
bilizados como despesas antecipadas (conforme descrito na nota 11) e diferi-

dos no resultado no mesmo período que a receita associada a este ativo. Da 
mesma forma, certos custos de cumprimento do contrato, também são dife-
ridos na medida em que eles se relacionem com obrigações de desempenho 
que estão satisfeitas ao longo do tempo.

Consolidado
2021 2020

Receita Líquida 18.058.027 17.267.812
Receita bruta 25.357.429 24.346.101
Receita de serviços 24.264.246 23.279.423
Receita de serviços - Móvel 22.433.225 21.522.135
Receita de serviços – Fixa 1.831.021 1.757.288
Venda de mercadorias 1.093.183 1.066.678

Deduções da receita bruta (7.299.402) (7.078.289)
Impostos incidentes (4.679.722) (4.534.582)
Descontos concedidos (2.610.388) (2.531.920)
Devoluções e outros (9.292) (11.787)

Receita
2021 2020

Telecom Italia S.p.A. (2) 1.112 1.197
Telecom Italia Sparkle (1) 353 2.994
TI Sparkle (3) 3.347 4.059
I Systems (7) 5.881 -
Total 10.693 8.250

Custo/Despesa
2021 2020

Telecom Italia S.p.A. (2) 105.137 110.407
Telecom Italia Sparkle (1) 19.219 27.485
TI Sparkle (3) 20.533 19.923
Grupo Vivendi (4) 1.271 1.207
Gruppo Havas (5) 206.349 207.682
I Systems (6) 31.596 -
Outros 22.597 22.308
Total 406.702 389.012
(1) Os valores referem-se a roaming, serviços de valor adicionado – VAS, ces-
são de meios e voz internacional-wholesale conforme condições contratuais 
entre as partes. 
(2) Os valores referem-se a roaming internacional, assistência técnica e ser-
viços de valor adicionado – VAS e licenciamento de uso de marca registrada, 
concedendo a TIM.S.A o direito de utilização da marca “TIM” mediante o pa-
gamento de royalties no valor de 0,5% da receita liquida da companhia, sendo 
o pagamento efetuado de forma trimestral.
(3) Os valores referem-se a aluguel de links, aluguel de EILD, aluguel de 
meios (cabo submarino) e serviço de sinalização conforme condições con-
tratuais entre as partes.
(4) Os valores referem-se aos serviços de valor adicionado – VAS.
(5) Dos valores descritos acima, no resultado, referem-se aos serviços de 
publicidade, dos quais, R$143.439 (R$ 195.117 em 31 de dezembro de 2020), 
estão relacionados aos repasses de mídia.
(6) Os valores referem-se a serviços de infraestrutura de fibra.
(7) Os valores referem-se a serviços prestados pela TIM S.A., principalmente 
relativos à operação e manutenção de rede, no escopo do Contrato de Servi-
ços de Transição, firmado no momento do closing da transação.
A Companhia possui ações de investimento social que contemplam doações, 
projetos desenvolvidos pelo Instituto TIM e patrocínios. Em 31 de dezembro 
de 2021 a Companhia investiu R$ 9.147 (R$ 4.829 em 31 de dezembro de 
2020)
Os saldos das contas patrimoniais estão registrados nos grupos: contas a 
receber de clientes, despesas antecipadas, fornecedores e outros ativos e 
passivos circulantes.

 ►36. Remuneração da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui: diretores estatutários e o Conselho 
de Administração. A O pessoal-chave da Administração inclui: diretores esta-
tutários e o Conselho de Administração. O pagamento do pessoal-chave da 
Administração pela prestação dos seus serviços está apresentado a seguir:

Consolidado
2021 2020

Benefícios de curto prazo 31.494 23.949
Outros benefícios de longo prazo (i) 1.052 4.544
Remuneração baseada em ações 15.176 6.343

47.722 34.836
 ►37. Instrumentos financeiros e gestão de riscos

Dentre os instrumentos financeiros registrados no Grupo destacam-se os de-
rivativos que são ativos ou passivos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. A cada data de balanço tais ativos/passivos são mensura-
dos pelo seu valor justo. Os juros, a correção monetária, a variação cambial 
e as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, quando aplicável, são 
reconhecidos no resultado quando incorridos, na linha de receitas ou despe-
sas financeiras. 
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que 
um contrato de derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensura-
dos ao seu valor justo. O Grupo não aplica a “hedge accounting”.
O Grupo, realiza transações com instrumentos financeiros derivativos, sem 
fins especulativos, apenas com o objetivo de i) reduzir riscos relacionados à 
variação cambial e ii) gerenciar exposição de taxas de juros. Os instrumentos 
financeiros derivativos do Grupo estão representados especificamente por 
contratos de swap.
Os instrumentos financeiros do Grupo estão sendo apresentados em atendi-
mento ao IFRS 9 / CPC 48.
Os principais fatores de risco que o Grupo está exposto são os seguintes: 
(i) Riscos de variações cambiais
Os riscos de variações cambiais relacionam-se com a possibilidade de o Gru-
po computar i) prejuízos derivados de flutuações nas taxas de câmbio au-
mentando os saldos de dívida com empréstimos e financiamentos obtidos no 
mercado e as despesas financeiras correspondentes ou ii) aumento de custo 
em contratos comerciais que possuam algum tipo de vinculação a variação 
cambial.  Para que esses tipos de riscos sejam mitigados, o Grupo realiza: 
contratos de swap com instituições financeiras com o objetivo de anular os 
impactos decorrentes da flutuação das taxas de câmbio no balanço e resul-
tado financeiro e contratos comerciais com cláusulas de bandas cambiais 
com o objetivo de mitigar parcialmente os riscos cambiais ou ainda utilizar 
instrumentos derivativos para reduzir os riscos remanescente de exposição 
cambial em contratos comerciais.
Em 31 de dezembro de 2021, os empréstimos e financiamentos do Grupo in-
dexados à variação de moedas estrangeiras encontram-se integralmente pro-
tegidos, tanto em prazo quanto em valor, por contratos de swap. Os ganhos ou 
perdas com esses contratos de swap são registrados no resultado do Grupo.
Além dos riscos mencionados acima não existem outros ativos e passivos 
financeiros em montantes significativos que estejam indexados a moedas 
estrangeiras.
(ii) Riscos de taxa de juros
Os riscos da taxa de juros relacionam-se com:
A possibilidade de variações no valor justo dos financiamentos obtidos pelo 
Grupo indexados à TJLP, IPCA, taxa pré e/ou TLP, quando tais taxas tiverem 
um risco na visão do Grupo de não acompanhar proporcionalmente as taxas 
referentes aos Certificados de Depósito Interbancários (CDI). O Grupo optou 
por proteger a exposição atrelada ao IPCA decorrente da emissão de debên-
tures e financiamento junto ao BNDES, e a exposição a taxa pré atrelada a 
dívida com o BNP Paribas, todos até o vencimento.  
A possibilidade de um movimento desfavorável nas taxas de juros causaria 
um aumento nas despesas financeiras do Grupo, em decorrência da parcela 
da dívida e das posições passivas que o Grupo possui nos contratos de swap 
atrelados a taxas de juros flutuantes (percentual do CDI). Todavia, em 31 de 
dezembro de 2021, o Grupo mantém seus recursos financeiros aplicados em 
Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), o que reduz substancialmen-
te esse risco.
(iii) Risco de crédito inerente à prestação de serviços
O risco está relacionado à possibilidade de o Grupo computar prejuízos de-
rivados da incapacidade dos assinantes honrarem os pagamentos dos va-
lores faturados. Para minimizar este risco, o Grupo realiza preventivamente 
análises de crédito de todos os pedidos imputados pelas áreas de vendas e 
monitora as contas a receber de assinantes, bloqueando a capacidade de 
utilização de serviços, entre outras ações, caso os clientes não paguem suas 
dívidas. Não há clientes que tenham contribuído com mais de 10% das contas 
a receber líquidas em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 ou 
receitas de serviços prestados durante o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020.
(iv) Risco de crédito inerente à venda de aparelhos telefônicos e de cartões 
de telefones pré-pagos
A política do Grupo para venda de aparelhos telefônicos e distribuição de 
cartões de telefones pré-pagos está diretamente relacionada aos níveis de 
risco de créditos aceitos durante o curso normal do negócio. A seleção de 
parceiros, a diversificação da carteira de contas a receber, o monitoramento 
das condições de empréstimos, as posições e limites de pedidos estabeleci-
dos para os negociantes, a constituição de garantias reais são procedimentos 
adotados pelo Grupo para minimizar possíveis problemas de cobrança com 
seus parceiros comerciais. Não há clientes que tenham contribuído com mais 
de 10% das receitas de venda de mercadorias durante o exercício findo em 
31 de dezembro de 2021 e 2020. Não há clientes que tenham contribuído com 
mais de 10% das contas a receber líquidas de venda de mercadorias em 31 
de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.
(v) Risco de Liquidez
- O risco de liquidez surge a partir da necessidade de caixa perante as obri-
gações assumidas. O Grupo estrutura os vencimentos de seus instrumentos 
financeiros não derivativos e de seus respectivos instrumentos financeiros 
derivativos, de modo a não afetar a liquidez. 
- O gerenciamento da liquidez e do fluxo de caixa do Grupo são efetuados 
diariamente para a garantir que a geração operacional de caixa e a captação 
prévia de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção 
do seu cronograma de compromissos operacionais e financeiros. 
- Todas as aplicações financeiras do Grupo possuem liquidez diária e a Ad-
ministração poderá, ainda que em casos específicos: i) rever a política de 
pagamento de dividendos; ii) emitir novas ações; e/ou, iii) vender ativos para 
aumentar a liquidez.
(vi) Risco de crédito financeiro
A previsão de fluxo de caixa é realizada pela diretoria de Finanças, que mo-
nitora as previsões contínuas das exigências de liquidez para assegurar que 
o Grupo tenha caixa suficiente para atender às suas necessidades operacio-
nais. Essa previsão leva em consideração os planos de investimento, finan-
ciamento da dívida, cumprimento de cláusulas contratuais, cumprimento das 
metas internas e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais.

 ►28. Custos e despesas operacionais 
Consolidado

2021 2020
Custos de 

serviços  
prestados e  

mercadorias  
vendidas

Despesas  
com comer- 

cialização

Despesas 
gerais e  

administra-
tivas Total

Custos de 
serviços  

prestados e  
mercadorias  

vendidas

Despesas  
com comer- 

cialização

Despesas  
gerais e  

administra-
tivas Total

(8.443.023) (4.621.788) (1.724.325) (14.789.136) (7.996.615) (4.443.027) (1.674.008) (14.113.650)
Pessoal (62.214) (676.479) (387.926) (1.126.619) (58.024) (632.231) (322.139) (1.012.394)
Serviços de terceiros (560.039) (1.763.360) (669.284) (2.992.683) (587.835) (1.743.644) (538.959) (2.870.438)
Interconexão e meios de conexão (1.840.139) - - (1.840.139) (1.672.655) - - (1.672.655)
Depreciação e amortização (4.847.995) (265.565) (578.136) (5.691.696) (4.569.064) (247.666) (710.282) (5.527.012)
Impostos, taxas e contribuições (34.732) (777.819) (29.388) (841.939) (28.675) (761.152) (25.531) (815.358)
Aluguéis e seguros (362.171) (109.781) (20.082) (492.034) (316.650) (107.550) (15.754) (439.954)
Custo das mercadorias vendidas (731.007) - - (731.007) (756.060) - - (756.060)
Publicidade e propaganda - (459.811) - (459.811) - (377.184) - (377.184)
Perdas por créditos de liquidação duvidosa - (544.642) - (544.642) - (552.817) - (552.817)
Outros (4.726) (24.331) (39.509) (68.566) (7.652) (20.783) (61.343) (89.778)

Controladora
2021 2020

Custo de serviços 
prestados e merca-

dorias vendidas

Despesas 
com comer-

cialização

Despesas  
gerais e  

administrativas Total

Custo de serviços 
prestados e merca-

dorias vendidas

Despesas 
com comer-

cialização

Despesas  
gerais e  

administrativas Total
- - (940) (940) - - (718) (718)

Pessoal - - (191) (191) - - (172) (172)
Serviços de terceiros - - (642) (642) - - (375) (375)

 ► 33. Despesas com imposto de renda e contribuição social correntes 
e diferidos

Consolidado
2021 2020

Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda do exercício 6.971 (684.099)
Contribuição social do exercício 25.547 (232.671)
Incentivo fiscal – SUDENE/SUDAM (i) 167.117 164.442

199.635 (752.328)
Imposto de renda e contribuição social diferidos

Imposto de renda diferido (255.972) 453.127
Contribuição social diferida (93.431) 144.722

(349.403) 597.849
Provisão para contingências de imposto de renda e
 contribuição social

- (9.671)
(349.403) 588.178
(149.768) (164.150)

A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social calculada 
pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas com os valores refletidos no 
resultado está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro antes do imposto de
 renda e contribuição social 1.907.982 1.138.621 3.041.754 1.913.424
Alíquota fiscal combinada 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e
 contribuição social pela
  alíquota fiscal combinada (648.714) (387.131) (1.034.197) (650.564)
(Adições) / exclusões:
Prejuízos fiscais e
 diferenças temporárias
  (não reconhecidas)
   reconhecidas 1.605 (279) 1.605 (279)
Resultado de equivalência
 patrimonial 669.614 413.966 - -
Adições, exclusões
 permanentes:
Receitas não tributáveis - - 135.465 11.370
Despesas não dedutíveis
 para fins de impostos (26.233) (26.556) (53.547) (42.386)
Benefício fiscal relacionado
 aos juros  sobre o capital
  próprio destinados - - 329.959 341.722

Incentivo fiscal
 SUDENE/SUDAM (i) - - 167.118 164.442
Venda I – Systems
 (antiga FiberCo) (ii) - - (335.935) -
Crédito de IR/CS sobre Selic de
 Indébito Tributário (iii) - - 534.804 -
Reversão Provisão de
 IR/CS TIM Nordeste (iv) - 87.565 -
Outros valores 11 - 17.395 11.545

644.997 387.131 884.429 486.414
Imposto de renda e contribuição
 social registrados ao resultado
  do exercício (3.717) - (149.768) (164.150)
Alíquota efetiva - - 4,92% 8,58%
(i) Conforme mencionado na nota 25 c.3, para que subvenções para inves-
timento não sejam computadas no lucro real, as mesmas devem ser regis-
tradas como reserva de incentivos fiscais, que somente poderá ser utilizada 
para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social. A TIM S.A possui 
benefícios fiscais que se enquadram nestas regras.
(ii) Referem-se aos impostos diferidos sobre o ágio baixado, conforme transa-
ção de venda descrita na nota 1, ocorrida em novembro de 2021 entre a TIM 
S.A. e a IHS. Vide nota 15.d.
(iii) Conforme mencionado na nota 9, em setembro de 2021, o STF, em sede 
de repercussão geral, fixou entendimento pela não incidência de IRPJ e CSLL 
sobre a correção da SELIC nos processos de repetição de indébito. Apesar de 
o acórdão da decisão citada ainda estar pendente de publicação, assim como 
o processo específico da TIM ainda pender de julgamento, a TIM registrou a 
sua melhor estimativa até a presente data, no valor de R$ 534 milhões, visto 
que a realização do ganho pela Companhia passa a ser provável.
(iv) No 2º trimestre de 2021, houve impacto positivo de R$ 87 milhões decor-
rente da baixa de ativo e reversão de provisão de IR/CSLL, constituída em 
2009, em virtude de êxito parcial em processo administrativo relacionado à 
incorporação da empresa TIM Nordeste pela TIM Celular.

 ►34. Lucro por ação
(a) Básico
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível 
aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações 
emitidas durante o exercício.

2021 2021
Lucro atribuível aos acionistas da sociedade 1.907.982 1.138.621
Quantidade média ponderada de ações
 emitidas (milhares) 15.865.087 15.865.087
Lucro básico por ação (expresso em R$) 0,12 0,07
(b) Diluído
Não há ações potenciais diluitivas da participação dos atuais acionistas. Sen-
do assim, o cálculo do lucro diluído por ação é igual ao lucro básico por ação.

 ►35. Saldos e transações com partes relacionadas
Os saldos consolidados das transações com empresas do Grupo Telecom 
Itália são os seguintes:

Ativo
2021 2020

Telecom Italia Sparkle (1) 1.414 1.630
Gruppo Havas (5) 83.613 -
TI Sparkle (4) 5.084 1.915
Telecom Italia S.p.A. (2) 1.502 370
I Systems (7) 5.879 -
Outros 674 674
Total 98.166 4.589

Passivo
2021 2020

Telecom Italia S.p.A. (2) 71.288 75.317
Telecom Italia Sparkle (1) 3.689 10.576
TI Sparkle (3) 10.205 7.333
Grupo Vivendi (4) 1.238 1.150
Gruppo Havas (5) 19.794 24.068
I Systems (6) 31.596 -
Outros 4.599 2.810
Total 142.409 121.254

A Companhia e sua controlada faz contribuições para planos de seguro de 
pensão públicos ou privados de forma obrigatória, contratual ou voluntária 
enquanto o empregado integra o quadro de funcionários da Companhia e de 
sua controlada. Tais planos não trazem nenhuma obrigação adicional para a 
Companhia. Se o funcionário deixar de fazer parte do quadro de empregados 
da Companhia e de sua controlada no período necessário para ter o direito de 
retirada das contribuições feitas pelas patrocinadoras, os valores aos quais o 
funcionário não tem mais direito e que podem representar redução nas con-
tribuições futuras da Companhia e sua controlada aos funcionários ativos, ou 
um reembolso em dinheiro destes valores, são lançados como ativo.

 ►29. Outras receitas (despesas), líquidas
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas
Receita de subvenção, líquida - - 13.548 17.427
Multas s/ serviços de
 telecomunicações - - 58.793 37.490
Receita na alienação de ativos (i) - - 2.711.535 5.375
Outras receitas 65.482 68.652

- - 2.849.358 128.944
Despesas

FUST/FUNTTEL (ii) (134.962) (133.378)
Impostos, taxas e contribuições (2.274) (10.316)
Provisão para processos
 judiciais e  administrativos,
  líquida de reversão

912 (1.665) (248.075) (292.360)
Despesa na alienação de ativos (i) - - (1.942.791) (13.538)
Outras despesas 10 (3) (22.561) (32.873)

922 (1.668) (2.350.663) (482.465)
Outras receitas (despesas),
 líquidas 922 (1.668) 498.695 (353.521)
(i) Representa a receita na alienação de 51% de participação acionária da 
I-Systems (antiga FiberCo) vendida à IHS no montante de R$ 2.709.251, que 
é composto pelo caixa (secundária) pago à TIM S.A. e o valor justo da partici-
pação minoritária de 49% que se manteve com a TIM S.A. 
Nas despesas, o montante de 1.927.014 é representado pela baixa do acervo 
líquido baixado na TIM S.A. e integralizado como capital social na I-Systems, 
além da baixa do ágio e IR diferido relacionado ao ágio em função da aliena-
ção de 51% da I-Systems (antiga FiberCo). O ganho desta transação antes do 
IR e CS é de R$ 782.237. Vide nota 1.
(ii) Representam os gastos incorridos com as contribuições sobre as diversas 
receitas de telecomunicações devidas a ANATEL, conforme legislação em 
vigor.

 ►30. Receitas financeiras
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas financeiras 3.456 1.595 1.095.203 440.193
Juros sobre aplicações financeiras 2.819 1.189 342.500 83.701
Juros de clientes - - 28.427 28.686
Juros swap - - 203.852 32.955
Juros sobre leasing - - 24.788 19.924
Atualização monetária (i) 637 406 208.666 116.847
Outros derivativos (ii) - - 285.009 155.165
Outras receitas - - 1.961 2.915
(i) Parte substancial está relacionada a atualização monetária sobre proces-
sos judiciais e administrativos e depósitos judiciais.
(ii) Trata-se da diferença entre o custo e o valor de mercado da opção de subs-
crição de ações referente a parceria do Banco C6, portanto o valor de marca-
ção a mercado destes derivativos inclui ganho de R$285 milhões referente a 
opção de ações de direito da companhia obtida em função de atingimento de 
meta contratual definida em parceria operacional iniciada em 2020. O valor 
de mercado foi calculado com base em informações disponíveis na última 
transação de investimento realizada pelo parceiro e divulgado no mercado. As 
divulgações deste instrumento financeiro derivativo estão detalhadas na nota 
37, o qual foi mensurado pelo valor justo, e será mensurado subsequente-
mente no resultado da Companhia, tendo também em consideração os riscos 
relacionados com a arbitragem divulgados em nota 27.

 ►31. Despesas financeiras
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Despesas financeiras (64.864) (78.134) (1.810.077) (1.320.390)
Juros sobre
 empréstimos
  e financiamentos - - (99.183) (70.401)
Juros sobre
 fornecedores - - (5.293) 893
Juros sobre impostos
  e taxas 9 (7) (61.735) (43.623)
Juros swap - - (352.029) (45.970)
Juros sobre leasing - - (845.033) (766.263)
Atualização
 monetária (i) (152) (11.336) (247.352) (173.227)
Descontos concedidos - - (52.509) (33.725)
Outras despesas (64.721) (66.791) (146.943) (188.074)
(i) Parte substancial relacionada a atualização monetária sobre processos 
judiciais, no montante de R$ 111.949, vide nota 24 (R$ 137.379 em 31 de 
dezembro de 2020).

 ►32. Variações cambiais, líquidas
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas
Empréstimos e
 financiamentos (ii) - - 215.262 -
Fornecedores 670 885 13.860 16.866
Swap (i) - - 275.836 305.012
Outros - - 16.641 43.155

670 885 521.599 365.033
Despesas
Empréstimos e
 financiamentos (ii) - - (275.724) (305.010)
Fornecedores (670) (885) (20.731) (46.998)
Swap (i) - - (215.262) -
Outros - - (9.223) (19.990)

(670) (885) (520.940) (371.998)
Variações cambiais, líquidas - - 659 (6.965)
(i) Refere-se a instrumentos financeiros derivativos para mitigar os riscos de 
variações cambiais relacionados às dívidas em moeda estrangeira (nota 37). 
(ii) Refere-se principalmente a variação cambial sobre empréstimos e finan-
ciamentos em moeda estrangeira.
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O risco está relacionado à possibilidade do Grupo computar perdas deriva-
das da dificuldade de resgate das aplicações financeiras de curto prazo e 
dos contratos de swap, em razão de eventual insolvência das contrapartes. 
O Grupo minimiza o risco associado a esses instrumentos financeiros man-
tendo operações apenas com instituições financeiras de reconhecida solidez 
no mercado, além de seguirem política que estabelece níveis máximos de 
concentração de risco por instituição financeira.
Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos:
Os instrumentos financeiros derivativos consolidados estão apresentados a 
seguir:

2021 2020
Ativo Passivo Ativo Passivo

Operações com derivativos 198.027 208.787 340.660 36.166
Outros derivativos (i) 457.892 - 161.429 -

655.919 208.787 502.089 36.166
Parcela circulante (134.292) (194.837) (262.666) (7.273)
Parcela não circulante 521.627 13.950 239.423 28.893
(i) Os outros derivativos, são instrumentos de opções de subscrição de ações, 
representam a opção do Grupo de subscrever 4,08% das ações do capital 
do C6, onde o Grupo pagou um prêmio de subscrição de ações no valor de 
R$17,7 milhões. Conforme requerimentos do IFRS9, o instrumento financeiro 
deve ser avaliado pelo seu valor justo, que, em 31 de dezembro de 2021 e 31 
de dezembro de 2020, corresponde a R$458 milhões e R$ 161 milhões, res-
pectivamente. O impacto da marcação a mercado da opção de conversão de 
ações calculado de R$440,3 milhões representa a diferença do valor justo da 
opção menos o montante pago pelo prêmio de subscrição de ações. Esse ins-
trumento financeiro foi mensurado ao valor justo e será verificado subsequen-
temente no resultado do exercício do Grupo, tendo também em consideração 
os riscos relacionados com a arbitragem divulgados em nota 27.
Os instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2021 vencí-
veis a longo prazo obedecem ao seguinte escalonamento:

Ativo
2023 39.335
2024 16.843
2025 em diante 465.449

521.627
Os passivos financeiros não derivativos são substancialmente compostos pe-
las contas a pagar com fornecedores, dividendos a pagar e outras obrigações, 
cujo vencimento ocorrerá nos próximos 12 meses, exceto pelos empréstimos 
e financiamentos e arrendamentos, cujo fluxos nominais de pagamentos es-
tão divulgados nas notas 20 e 16.
Instrumentos financeiros consolidados mensurados pelo valor justo:

2021
Nível 1 Nível 2 TOTAL

Total do ativo 4.646.791 655.919 5.302.710
Ativos financeiros ao valor justo por meio
 do resultado 4.646.791 655.919 5.302.710

Instrumentos financeiros derivativos - 198.027 198.027
Outros derivativos - 457.892 457.892
Títulos e valores mobiliários 4.646.791 - 4.646.791

Total do passivo - 208.787 208.787
Passivos financeiros ao valor justo por
 meio do resultado - 208.787 208.787

Instrumentos financeiros derivativos - 208.787 208.787
2020

Nível 1 Nível 2 TOTAL
Total do ativo 2.077.577 502.089 2.579.666
Ativos financeiros ao valor justo por meio
 do resultado 2.077.577 502.089 2.579.666

Instrumentos financeiros derivativos - 340.660 340.660
Outros derivativos - 161.429 161.429
Títulos e valores mobiliários 2.077.577 - 2.077.577

Total do passivo - 36.166 36.166
Passivos financeiros ao valor justo por
 meio do resultado - 36.166 36.166
Instrumentos financeiros derivativos - 36.166 36.166
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é 
baseado nos preços de mercado, cotados na data do balanço. Um mercado 
é visto como ativo se os preços cotados estiverem prontos e regularmente 
disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, 
serviço de precificação ou agência reguladora, e aqueles preços representam 
transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases pura-
mente comerciais. Esses instrumentos estão incluídos no Nível 1. Os instru-
mentos incluídos no Nível 1 compreendem, principalmente, os investimentos 
patrimoniais de Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e compromissa-
das classificados como títulos para negociação.
O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mer-
cados ativos (por exemplo, derivativos de balcão) é determinado mediante o 
uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso 
dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos 
possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações 
relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo 
mercado, o instrumento estará incluído no nível 2.
Se uma ou mais informações relevantes não estiverem baseadas em dados 
adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no nível 3.
Técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos 
financeiros incluem:
• Preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou cor-
retoras para instrumentos similares. 
• O valor justo de swaps de taxa de juros é calculado pelo valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados com base nas curvas de rendimento ado-
tadas pelo mercado.
• Outras técnicas, como a análise de fluxos de caixa descontados, dados dis-
poníveis da última transação relevante e análise de resultados com base em 
múltiplos de cias similares, são utilizadas para determinar o valor justo para 
os instrumentos financeiros remanescentes.
Os valores justos dos instrumentos financeiros derivativos de moeda e taxas 
de juros do Grupo foram determinados por meio de fluxos de caixa futuros (po-
sição ativa e passiva) utilizando as condições contratadas e trazendo esses 
fluxos a valor presente por meio de descontos pelo uso de taxa futura de juros 
divulgada por fontes de mercado. Os valores justos foram estimados em um 
momento específico, com base em informações disponíveis e metodologias 
de avaliação próprias.
Ativos e passivos financeiros por categoria
Os instrumentos financeiros do Grupo por categoria podem ser assim resu-
midos:
31 de dezembro de 2021

Mensurados  
ao custo  

amortizado

Valor justo  
por meio do 

resultado Total
Ativo, conforme balanço patrimonial 9.483.806 5.302.710 14.786.516
Instrumentos financeiros derivativos - 198.027 198.027
Outros derivativos - 457.892 457.892
Contas a receber de clientes e
 demais contas a receber,
 excluindo pagamentos antecipados 3.253.207 - 3.253.207
Títulos e valores mobiliários - 4.646.791 4.646.791
Caixa e equivalentes de caixa 5.228.290 - 5.228.290
Arrendamentos 243.121 - 243.121
Depósitos judiciais 730.527 - 730.527
Outros valores a compensar 28.661 - 28.661

Mensurados  
ao custo  

amortizado

Valor justo  
por meio do 

resultado Total
Passivo, conforme o balanço
 patrimonial 16.161.313 208.787 16.270.100
Empréstimos e Financiamentos 3.845.465 - 3.845.465
Instrumentos financeiros derivativos - 208.787 208.787
Fornecedores e outras obrigações,
 excluindo obrigações legais 2.653.218 - 2.653.218
Passivo de arrendamento 9.063.539 - 9.063.539
Dividendos e JSCP a pagar 499.091 - 499.091
31 de dezembro de 2020

Mensurados 
ao custo  

amortizado

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Ativo, conforme balanço patrimonial 6.814.735 2.579.666 9.394.401
Instrumentos financeiros derivativos - 340.660 502.089
Outros derivativos 161.429
Contas a receber de clientes e
 demais contas a receber, excluindo
 pagamentos antecipados 3.180.661 - 3.180.661
Títulos e valores mobiliários - 2.077.577 2.077.577
Caixa e equivalentes de caixa 2.621.849 - 2.621.849
Arrendamentos 162.198 - 162.198
Depósitos judiciais 806.121 - 806.121
Outros valores a compensar 43.906 - 43.906

Mensurados 
ao custo  

amortizado

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Passivo, conforme o balanço
 patrimonial 14.360.705 36.166 14.396.871
Empréstimos e Financiamentos 2.345.032 - 2.345.032
Instrumentos financeiros derivativos - 36.166 36.166
Fornecedores e outras obrigações,
 excluindo obrigações legais 3.128.913 - 3.128.913
Passivo de arrendamento 8.378.835 - 8.378.835
Dividendos e JSCP a pagar 507.925 - 507.925

As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na 
data de negociação - data na qual o Grupo se compromete a comprar ou ven-
der o ativo. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo. 
Após o reconhecimento inicial, as variações do valor justo são contabilizadas 
no resultado do exercício, no grupo de receitas e despesas financeiras. 
Política de proteção de riscos financeiros adotada pelo Grupo
A política do Grupo estabelece que devem ser adotados mecanismos de pro-
teção contra riscos financeiros decorrentes da contratação de financiamen-
tos, em moeda estrangeira ou indexados à taxas de juros, com o objetivo de 
administrar tal exposição.
A contratação de instrumentos financeiros derivativos contra a exposição 
cambial deve ocorrer simultaneamente à contratação da dívida que deu ori-
gem a tal exposição. O nível de cobertura a ser contratado para as referidas 

exposições cambiais é de 100% do risco, tanto em prazo quanto em valor. 
Para a cobertura de taxas de juros, cabe ao Grupo optar ou não pela contra-
tação de mecanismo de proteção, conforme igualmente previsto em políticas 
internas.
Em 31 de dezembro de 2021, não há quaisquer tipos de margens ou garantias 
aplicadas às operações com instrumentos financeiros derivativos do Grupo
Os critérios de seleção das instituições financeiras obedecem a parâmetros 
que levam em consideração o rating disponibilizado por renomadas agências 
de análise de risco, patrimônio líquido e níveis de concentração de operações 
e recursos.
As operações com instrumentos financeiros derivativos contratados pelo Gru-
po e vigentes em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 estão 
demonstradas no quadro a seguir:

31 de dezembro de 2021
CONTRAPARTE % Cobertura TAXAS MÉDIAS SWAP

Moeda
Tipo de 
SWAP Dívida SWAP

Total 
Dívida

Total Swap  
(Ponta Ativa)¹ Ponta Ativa Ponta Passiva

USD LIBOR X DI KFW/ Finnvera
JP Morgan e Bank of 

America 282.474 282.474 100% LIBOR 6M + 0,75% a.a. 79,00% a 92,59% do CDI
USD PRE x DI BNP Paribas BNP Paribas 428.793 429.247 100% 3,32% a.a. 155% do CDI
USD PRE x DI The Bank of Nova Scotia Scotiabank 559.650 559.933 100% 1,73% a.a. CDI + 1,05%
BRL PRE x DI BNP Paribas BNP Paribas 515.166 517.843 100% 8,34% a.a. CDI + 1,07%
BRL IPCA x DI DEBENTURE ITAU 1.696.999 1.696.999 100% IPCA + 4,17% a.a. CDI + 0,95%
BRL IPCA x DI BNDES XP 396.281 396.281 100% IPCA + 4,23% a.a. 96,95% do CDI
1 Em determinados contratos de swap, ponta ativa inclui o custo de imposto de renda (15%). Após os impostos relacionados, a cobertura se mantém em 100%.
31 de dezembro de 2020

CONTRAPARTE % Cobertura TAXAS MÉDIAS SWAP

Moeda
Tipo de 
SWAP Dívida SWAP

Total 
Dívida

Total Swap  
(Ponta Ativa)¹ Ponta Ativa Ponta Passiva

USD LIBOR X DI KFW/ Finnvera
JP Morgan e Bank of 

America 351.233 351.233 100% LIBOR 6M + 0,75% a.a. 85,25% do CDI
EUR PRE X DI Bank of America Bank of America 570.878 570.878 100% 0,33% a.a. 108,05% do CDI
USD PRE X DI The Bank of Nova Scotia. Scotiabank 1.031.526 1.031.526 100% 1,72% a.a. 134,43% do CDI
USD PRE x DI BNP Paribas BNP Paribas 399.725 399.725 100% 3,32% a.a. 155% do CDI
Quadro demonstrativo de análise de sensibilidade – efeito na variação do valor justo dos swaps
Para fins de identificação de possíveis distorções advindas das operações com instrumentos financeiros derivativos consolidados atualmente vigentes, uma 
análise de sensibilidade foi realizada considerando as variáveis CDI, Dólar Americano (USD), Libor e IPCA, individualmente, em três cenários distintos (pro-
vável, possível e remoto), e seus respectivos impactos nos resultados obtidos. 
Nossas premissas observaram, basicamente, o efeito individual da variação do CDI, do USD, da Libor e do IPCA, utilizados nas operações conforme o caso 
e, para cada cenário, foram utilizados os percentuais e cotações indicados a seguir:

Cenário sensibilidade

Valor justo em 
USD, EUR, BRL e 

IPCA (1)

A) ∆ Variação  
Acumulada 

Dívida

Valor justo da 
ponta ativa do 

swap (+)

Valor justo da 
ponta passiva do 

swap (-)
Resultado 

swap

B) ∆ Variação  
Acumulado 

Swap
C) Resultado 

final (B-A)
Dez./21 3.390.406 - 3.390.406 (3.401.372) (10.966) - -

CDI
provável 3.390.406 - 3.390.406 (3.401.372) (10.966) - -
possível 3.388.105 (2.301) 3.388.105 (3.428.742) (40.637) (29.671) (27.370)
remoto 3.385.955 (4.451) 3.385.955 (3.455.013) (69.058) (58.093) (53.641)

USD
provável 3.390.406 - 3.390.406 (3.401.372) (10.966) - -
possível 3.709.499 319.094 3.709.499 (3.401.372) 308.127 319.094 -
remoto 4.028.593 638.187 4.028.593 (3.401.372) 627.221 638.187 -

Libor
provável 3.390.406 - 3.390.406 (3.401.372) (10.966) - -
possível 3.391.542 1.136 3.391.542 (3.401.372) (9.830) 1.136 -
remoto 3.392.677 2.271 3.392.677 (3.401.372) (8.695) 2.271 -

IPCA
provável 3.390.406 - 3.390.406 (3.401.372) (10.966) - -
possível 3.277.656 (112.750) 3.277.656 (3.401.372) (123.716) (112.750) -
remoto 3.173.004 (217.402) 3.173.004 (3.401.372) (228.368) (217.402) -

(1) (KFW Finnvera, Scotia, BofA, BNP, Debenture e BNDES)

EBITDA: Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (não é 
uma métrica contábil)
Movimentação dos passivos financeiros
As variações em passivos decorrentes de atividades de financiamento, tais 
como empréstimos e financiamentos, passivo de arrendamento e instrumen-
tos financeiros estão apresentadas abaixo:

Emprésti-
mos e 

 financia-
mentos

Passivo de 
 arrenda-

mento

Instrumentos 
financeiros deri-
vativos (ativos) 

passivos
31 de dezembro de 2020 2.345.032 8.378.835 (465.922)
Ingressos 3.062.000 2.041.474 (296.464)
Cancelamentos - (202.379) -

Encargos financeiros 167.857 858.260 148.177
Variações cambiais, líquidas 60.463 - (60.574)
Pagamentos (1.789.887) (2.012.651) 227.651

- - -
31 de dezembro de 2021 3.845.465 9.063.539 (447.132)

Emprésti-
mos e 

 financia-
mentos

Passivo de 
 arrenda-

mento

Instrumentos 
financeiros deri-
vativos (ativos) 

passivos
31 de dezembro de 2019 2.029.088 7.780.870 (42.106)
Ingressos 1.800.000 1.966.355 (161.429)
Remensuração - (443.666) -

Encargos financeiros 90.500 797.569 13.016
Variações cambiais, líquidas 305.010 - (305.012)
Pagamentos (1.879.566) (1.722.293) 29.610
31 de dezembro de 2020 2.345.032 8.378.835 (465.922)

 ► 38. Planos de pensão com benefício definido e outros benefícios pós-
-emprego 

2021 2020
PAMEC/apólice de ativos e Plano médico 6.492 7.346
ICATU, SISTEL e VIVEST
A TIM S.A. vem patrocinando planos de previdência privada de benefícios 
definidos para um grupo de empregados oriundos do antigo sistema TELE-
BRÁS, que atualmente estão sob a administração da Fundação Sistel de Se-
guridade Social e do ICATU Fundo MULTIPATROCINADO. Além dos planos 
provenientes do Sistema TELEBRÁS, existe também o plano administrado 
pela FUNDAÇÃO VIVEST decorrente da incorporação da AES Atimus.
Os referidos planos de pensão, bem como os planos médicos, estão resumi-
damente explicados abaixo:
PBS Assistidos (PBS-A Tele Celular Sul e PBS-A Tele Nordeste Celular): 
plano de benefícios da SISTEL com característica de benefício definido. Inclui 
os empregados aposentados que faziam parte dos planos patrocinados pelas 
empresas do antigo Sistema TELEBRÁS;
PBS (PBS Tele Celular Sul e PBS Tele Nordeste Celular): plano de pensão 
para empregados ativos e assistidos com característica de benefício defini-
do. Referidos planos de benefícios estão sob administração do ICATU Fundo 
MULTIPATROCINADO;
Plano TIMPREV (SUL e Nordeste): plano de pensão para empregados ativos 
e assistidos com característica de contribuição definida. Referidos planos de 
benefícios estão sob administração do ICATU Fundo MULTIPATROCINADO;
Convênio de Administração: convênio de administração de pagamento de 
aposentadoria a aposentados e pensionistas das predecessoras da Compa-
nhia. Referido plano está sob administração do ICATU Fundo MULTIPATRO-
CINADO;
PAMEC/Apólice de Ativos: plano de assistência médica complementar para 
os aposentados das predecessoras da Companhia;
AES Telecom: Plano de previdência complementar administrado pela Vivest, 
que compete à TIM em razão da aquisição da AES Atimus, empresa que per-
tencia à antiga Eletropaulo.
Plano Médico Fiber: Provisão para manutenção de plano de saúde como 
benefício pós-emprego aos ex-colaboradores da AES Atimus (conforme es-
tabelecido na lei 9656/98, artigos 30 e 31), que foi adquirida e incorporada 
pela TIM.
Demonstramos a seguir a posição atuarial dos passivos e ativos relacionados 
aos planos de aposentadoria e assistência médica, em 31 de dezembro de 
2020, de acordo com as regras estabelecidas pelo CPC 33/IAS 19.

Variável de risco
Cenário  

sensibilidade CDI USD Libor IPCA

CDI
provável 9,15% 5,5805 0,3433% 10,06%
possível 11,44% 5,5805 0,3433% 10,06%
remoto 13,73% 5,5805 0,3433% 10,06%

USD
provável 9,15% 5,5805 0,3433% 10,06%
possível 9,15% 6,3210 0,3433% 10,06%
remoto 9,15% 8,3708 0,3433% 10,06%

Libor
provável 9,15% 5,5805 0,3433% 10,06%
possível 9,15% 5,5805 0,4291% 10,06%
remoto 9,15% 5,5805 0,5149% 10,06%

IPCA
provável 9,15% 5,5805 0,3433% 10,06%
possível 9,15% 5,5805 0,3433% 12,58%
remoto 9,15% 5,5805 0,3433% 15,09%

Como o Grupo possui instrumentos financeiros derivativos para fins de pro-
teção das suas respectivas dívidas financeiras, as variações dos cenários 
são acompanhadas do respectivo objeto de proteção, mostrando assim que 
os efeitos referentes à exposição gerada nos swaps terão sua contrapartida 
refletidos na dívida. Para estas operações, o Grupo divulga o valor justo do 
objeto (dívida) e do instrumento financeiro derivativo de proteção em linhas 
separadas, conforme demonstrado acima no quadro demonstrativo de análi-
se de sensibilidade, de modo a informar sobre a exposição líquida do Grupo 
em cada um dos cenários mencionados.
Salienta-se o fato de que as operações com instrumentos financeiros deriva-
tivos contratados pelo Grupo tem como único objetivo a proteção patrimonial. 
Desta forma, uma melhora ou piora em seus respectivos valores de mercado 
equivalerá a um movimento inverso nas correspondentes parcelas do valor da 
dívida financeira contratada, objeto dos instrumentos financeiros derivativos 
do Grupo.
As análises de sensibilidade referentes aos instrumentos financeiros deriva-
tivos vigentes em 31 de dezembro de 2021 foram realizadas considerando, 
basicamente, as premissas relacionadas às variações nas taxas de juros de 
mercado e a variação do dólar americano utilizadas nos contratos de swap. 
A utilização destas premissas nas análises se deve exclusivamente às ca-
racterísticas dos instrumentos financeiros derivativos, os quais apresentam 
exposição somente às variações na taxa de juros e de câmbio.
Quadro com ganhos e perdas com derivativos no exercício

2021 2020
Resultado líquido em operações de Derivativos (87.603) 290.856
Resultado de operações com outros derivativos 285.009 155.165
Gestão de capital
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a 
capacidade de continuidade do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e 
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de 
capital para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital 
do Grupo, a Administração poderá rever a política de pagamento de dividen-
dos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender 
ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. Os índices de 
alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 
2020 podem ser assim sumariados:

2021 2020
Total dos empréstimos e derivativos (Nota 20 e 37) 3.398.333 1.879.109
Arrendamentos - Passivo (Nota 16) 9.063.539 8.378.835
Arrendamentos - Ativo (Nota 16) (243.121) (162.198)
Menos: Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) (5.228.290) (2.621.849)

FIC (Nota 5) (4.635.283) (2.070.516)
Dívida Líquida 2.355.178 5.403.381
Outros derivativos (nota 37) 457.892 161.429
Financiamento Licença 5G 843.020 -
Dívida Líquida - ajustada 3.656.090 5.564.810
LAJIDA (EBITDA) (i) (últimos 12 meses) – Ajustado 9.459.282 8.327.653
Índice de alavancagem financeira 0,39 0,65
(1) Reconciliação ao Lucro Líquido do exercício:
Lucro Líquido do exercício ajustado 2.891.986 1.749.274
Depreciações e amortizações 5.691.696 5.527.012

Resultado Financeiro Líquido 714.215 887.162
Imposto de renda e contribuição social 149.768 164.150
Equivalência patrimonial 11.617 55

LAJIDA (EBITDA) – Ajustado (i) 9.459.282 8.327.653
(i) Lajida ajustado: lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização e 
equivalência patrimonial.

a) Efeitos na data base de 31 de dezembro:
Planos Totais

PBS
PBS  

Assistidos
Convênio de 

 Administração
PAMEC/ Apólice 

de Ativos
AES 

Telecom
Plano  

Médico 2021 2020
Conciliação dos ativos e passivos em 31/12/21 (*) (*)
Valor presente das obrigações atuariais 38.869 9.176 119 672 14.100 3.231 66.167 69.362
Valor justo dos ativos do plano (56.478) (14.739) (405) - (11.511) - (83.133) (80.856)
Valor presente das obrigações em excesso ao
 valor justo dos ativos (17.609) (5.563) (286) 672 2.589 3.231 (16.966) (11.494)
Valor reconhecido em outros resultados abrangentes - 2.327 168 - - - 2.495 2.023
Passivo / (ativo) atuarial líquido (17.609) (3.236) (118) 672 2.589 3.231 (14.471) (9.471)
(*) Nenhum ativo foi reconhecido pelas patrocinadoras, em virtude da impossibilidade de reembolso desse superávit, além de que as contribuições do pa-
trocinador não serão reduzidas no futuro.
b) Movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido

Planos

PBS
PBS  

Assistidos
Convênio de 

Administração
PAMEC/ Apólice 

de Ativos
AES  

Telecom
Plano 

Médico
Passivo (ativo) atuarial em 31/12/20 (15.731) (1.360) (287) 858 2.145 4.343
Despesa (receita) reconhecida no resultado (1.063) (90) (20) 57 160 535
Contribuições da patrocinadora - - - (45) - (8)
(Ganhos) ou perdas atuariais reconhecidas (815) (1.786) 189 (198) 284 (1.639)
Ganhos) ou perdas atuariais não reconhecidos - - - - - -
Passivo (ativo) atuarial líquido em 31/12/21 (17.609) (3.236) (118) 672 2.589 3.231
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c) Reconciliação do valor presente das obrigações
Planos

PBS
PBS  

Assistidos
Convênio de 

Administração
PAMEC/  

Apólice de Ativos
AES  

Telecom
Plano 

Médico
Valor das obrigações em 31/12/20 41.852 10.072 147 858 12.090 4.343
Custo do serviço corrente 17 - - - - 213
Juros sobre obrigação atuarial 2.743 640 10 57 868 322
Benefícios pagos no ano (2.898) (768) (9) (45) (605) (8)
Contribuições pagas pelos participantes - 0
(Ganhos)/perdas nas obrigações (2.845) (768) (29) (198) 1.747 (1.639)
Valor das obrigações em 31/12/21 38.869 9.176 119 672 14.100 3.231
d) Reconciliação do valor justo dos ativos

Planos

PBS
PBS  

Assistidos
Convênio de 

Administração
PAMEC/  

Apólice de Ativos
AES  

Telecom
Plano 

Médico
Valor justo dos ativos em 31/12/20 57.479 12.998 434 - 9.945 -
Benefícios pagos no ano (2.898) (768) (9) - (605) -
Rendimento efetivo dos ativos no ano 3.799 834 29 - 708 -
Ganho (perda) atuariais com ativos do plano (1.902) 1.675 (49) - 1.463 -
Contribuições pagas pelos participantes - - - - - -
Contribuições da patrocinadora vertidas no plano - - - - - -
Valor justo dos ativos em 31/12/21 56.478 14.739 405 - 11.511 -
e) Despesas previstas para 2022

Planos

PBS
PBS  

Assistidos
Convênio de 

Administração
PAMEC/  

Apólice de Ativos
AES  

Telecom
Plano 

Médico
Custo do serviço corrente (com juros) 4 - - - - 121
Juros sobre as obrigações atuariais 3.289 769 10 57 1.242 290
Rendimento esperado dos ativos (4.841) (1.257) (35) - (1.008) -
Juros sobre o efeito do limite do (ativo)/passivo 1.552 284 10 - - -
Total da despesa (receita) líquida a ser reconhecida 4 (204) (15) 57 234 411
Premissas atuariais adotadas nos cálculos
As principais premissas atuariais adotadas nos cálculos foram as seguintes:
Taxa de desconto nominal da obrigação atuarial: PBS Sul: 8,81% / 5,13%; PBS Nordeste: 8,84% / 5,16%; CA: 8,81% / 5,13%; PBS-A: 8,78% / 5,10%; AES: 

9,02% / 5,33%; PAMEC: 8,81% / 5,13%; FIBER: 9,02% / 5,33%
Taxa de crescimento salarial nominal: PBS: 3,50%/ 0,00% CA, PBS-A, AES, PAMEC e FIBER: Não Aplicável
Tábua biométrica de mortalidade geral: PBS, CA, PAMEC e FIBER: AT-2000 segregada por sexo, suavizada em 10%;
Tábua biométrica de entrada em invalidez: PBS e Fiber: Álvaro Vindas; CA, PBS-A, AES e PAMEC: Não Aplicável
Taxa de rotatividade esperada: PBS: Nula; CA, PBS-A, AES e PAMEC: Não Aplicável; FIBER: 0,15/ (tempo de serviço + 1), sendo nula a 

partir dos 50 anos
Probabilidade de ingresso em aposentadoria: PBS e FIBER: 100% na 1ª elegibilidade; CA, PBS-A, AES e PAMEC: Não Aplicável
Taxa estimada de inflação no longo prazo PAMEC e FIBER: 6,60% / 3,00%
Método de apuração Método do Crédito Unitário Projetado

A TIM participou do Leilão 5G das faixas de radiofrequência 2,3GHz, 3,5Ghz 
e 26Ghz para implantação da telefonia móvel de 5ª Geração, sagrando-se 
vencedora de diversos lotes nestas radiofrequências. Em dezembro de 2021, 
o Capex registrado referente às licenças e as obrigações relacionadas é de 
R$ 3.584 milhões. Sendo o valor de R$ 2.682 milhões em contra partida de 
autorizações a pagar e o R$ 902 milhões com impacto no caixa.

 ►41. Eventos subsequentes
Sr. Alberto Mario Griselli nomeado como CEO da TIM S.A.
A TIM S.A, em continuidade com o Fato Relevante publicado em 21 de ja-
neiro de 2022, comunicou que em 31 de janeiro de 2022, seu Conselho de 
Administração aceitou a renúncia do Sr. Pietro Labriola aos cargos de Diretor 
Presidente (“CEO”) e Conselheiro de Administração da Companhia.
O Conselho da Companhia posteriormente nomeou o Sr. Alberto Mario Griselli 
para substituir o Sr. Labriola nos cargos de CEO e membro do Conselho de 
forma efetiva e imediata. A eleição do Sr. Griselli para o Conselho da Compa-
nhia precisa ser confirmada pela próxima Assembleia Geral Ordinária da TIM.
O cargo de Chief Revenue Officer (“CRO”) anteriormente ocupado pelo Sr. 
Griselli ficará temporariamente vago, e o CEO acumulará suas responsabi-
lidades.
O Sr. Griselli é formado em Engenharia Eletrônica pela La Sapienza Univer-
sity em Roma e FMBA pela Columbia University. Com mais de 20 anos de 
experiência no setor de telecomunicações, ocupou cargos relevantes como 

 ►39. Seguros
A Companhia e sua controlada mantêm política de monitoramento dos riscos 
inerentes às suas operações. Por conta disso, em 31 de dezembro de 2021, 
a Companhia possuía contratos de seguros em vigor para cobertura de riscos 
operacionais, responsabilidade civil, riscos cibernéticos (cyber), saúde, entre 
outros. A Administração da Companhia entende que as apólices representam 
valores suficientes para cobrir eventuais perdas. Os principais ativos, res-
ponsabilidades ou interesses cobertos por seguros e os respectivos limites 
máximos de indenização são demonstrados a seguir:
Modalidades Limites máximos de indenização
Riscos Operacionais R$550.000
Responsabilidade Civil Geral – RCG R$ 80.000
Riscos cibernéticos (cyber) R$ 30.001

Automóvel (Frota Executivos
 e Operacionais)

R$1.000 para Responsabilidade Civil 
Facultativo (Danos Materiais e Danos 

Corporais) e R$100 para Danos Morais.
 ►40. Informações suplementares ao fluxo de caixa

Consolidado
2021 2020

Transações que não envolvem caixa
Adições ao imobilizado e intangível -
 sem efeito no caixa 1.929.392 1.315.151
Adições ao intangível - aquisição de licenças 2.682.469 -

vice-presidente para América Latina da TIMwe, fornecedora global de solu-
ções de engajamento móvel para operadoras de telecomunicações, e Mana-
ging Director para América Latina da Value Partners, empresa de consultoria 
de gestão. O Sr. Griselli ocupava o cargo de CRO na TIM desde 30 de julho 
de 2019.
Anatel concede anuência prévia para transferência de controle das atividades 
de telefonia móvel da Oi
A TIM S.A. tomou conhecimento que em sessão pública extraordinária de 
seu Conselho Diretor ocorrida em 31 de janeiro de 2022, a ANATEL– Agência 
Nacional de Telecomunicações, por unanimidade, concedeu anuência prévia 
à implementação da operação societária referente à transferência integral do 
controle das três sociedades de propósito específico (“SPE Ativos Móveis” 
ou “SPE”)(1), que correspondem às atividades de telefonia móvel da Oi Móvel 
S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi Móvel”), para as empresas TIM, Telefô-
nica Brasil S.A. e Claro S.A. (“Transação”).
A anuência prévia prevê determinados condicionantes em linha com uma 
transação dessa natureza, os quais visam principalmente garantir o acesso 
de prestadoras de pequeno porte às redes de abrangência nacional, manter 
compromissos vinculados às radiofrequências transferidas, estabelecer os 
parâmetros mínimos do plano de comunicação ligado à Transação e assegu-
rar aos usuários certos direitos nas etapas de migração.
A conclusão da Transação ainda depende do cumprimento de outras con-
dições precedentes, incluindo a aprovação do Ato de Concentração nº 
08700.000726/2021-08 pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
– CADE.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente 
informados do andamento das aprovações, nos termos da Resolução CVM nº 
44/21 e da legislação aplicável.
(1) Cozani RJ Infraestrutura e Rede de Telecomunicações S.A. (SPE TIM), Garliava RJ Infraestrutura e 
Rede de Telecomunicações S.A. (SPE Telefônica) e Jonava RJ Infraestrutura e Rede de Telecomuni-
cações S.A. (SPE Claro).
CADE aprova a aquisição pela TIM da maior parte dos ativos da operação de 
telefonia móvel da Oi
Em 9 de fevereiro de 2022, o Tribunal Administrativo do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica - CADE, aprovou a implementação da operação 
societária referente à transferência integral do controle das três sociedades 
de propósito específico (“SPE Ativos Móveis” ou “SPE”)1, que correspondem 
às atividades de telefonia móvel da Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judi-
cial (“Oi Móvel”, “Vendedora”), para as empresas TIM, Telefônica Brasil S.A. e 
Claro S.A.
A aprovação prevê um conjunto de condicionantes, em sua maioria comporta-
mentais, e que compunham uma proposta de Acordo em Controle de Concen-
tração (“ACC”) feita pelas Compradoras ao CADE. Esses condicionantes tem 
um caráter modular e podem ser utilizados por novos entrantes e operadoras 
de menor porte para reduzir barreiras de entrada e alavancar a exploração de 
diferentes modelos de negócios, sem afetar o objetivo primário da TIM de for-
talecer sua infraestrutura, fechando a disparidade de capacidade espectral em 
relação a seus  principais concorrentes. Desta maneira, a Companhia entende 
que foi atingido um equilíbrio entre criação de valor e mitigação das preocupa-
ções concorrenciais para o setor que o ACC endereça.
A efetiva conclusão da transação, que definirá um equilíbrio de infraestrutura 
entre os três principais concorrentes do setor, ainda depende do cumprimento 
de determinadas etapas previstas no Contrato de Compra e Venda2. Entretan-
to, uma vez ocorrida trará benefícios amplos, mantendo alto grau de rivalida-
de setorial e garantindo os investimentos necessários para o desenvolvimen-
to das telecomunicações brasileiras e o avanço digital do país.
Para TIM e seus acionistas, os benefícios se materializarão por meio de ge-
ração de receitas incrementais e eficiências em virtude de sinergias opera-
cionais. Para nossos clientes atuais e aqueles da Oi Móvel que passaremos 
a servir, haverá uma significativa melhoria na experiência de uso e qualidade 
do serviço prestado a partir de uma infraestrutura mais robusta. Este será um 
marco na trajetória da TIM na transformação da empresa na operadora prefe-
rida dos consumidores no Brasil.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente 
informados sobre fatos relevantes relacionados a esta Transação, nos termos 
da Resolução CVM nº 44 e da legislação aplicável.
1 Cozani RJ Infraestrutura e Rede de Telecomunicações S.A. (SPE TIM), Garliava RJ Infraestrutura e 
Rede de Telecomunicações S.A. (SPE Telefônica) e Jonava RJ Infraestrutura e Rede de Telecomuni-
cações S.A. (SPE Claro).
2 Contrato de Compra e Venda de ações e outras avenças para UPI Ativos Móveis assinado em 28 de 
janeiro de 2021.

Alberto Mario Griselli - Membro*
Lorenzo Canu - Membro

Sabrina Di Bartolomeo - Membro
Biagio Murciano - Membro

*aguardando AG para eleição como Presidente do Conselho de Administração

Mario Girasole - Diretor Presidente
Gustavo Baptista Alves - Diretor
Jaques Horn - Diretor e Secretário

Manoela de Paiva Suassuna 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA CONTADORA RESPONSÁVEL

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos 
Acionistas, Conselheiros e Diretores da
TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais 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 consoli-
dadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e o relatório do auditor 
A diretoria da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das 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, inconsis-
tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas
A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, 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 conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-

ções financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 

de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia e suas controladas.

•  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade opera-
cional.

•  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada.

•  Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às infor-
mações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências signifi-
cativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022.

ERNST & YOUNG Fernando Alberto S. Magalhães
Auditores Independentes S.S. Contador CRC-1SP133169/O-0
CRC-SP015199/O-6
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KATRIUM
INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.

CNPJ Nº 28.789.998/0001-74

Relatório da Diretoria. Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação e deliberação de V.Sas. o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração de Resultado, o Fluxo de Caixa das Operações e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes aos 
exercícios encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2020. As Notas Explicativas que acompanham as referidas demonstrações descrevem os procedimentos 
contábeis adotados. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Ativo 2021 2020
Circulante .......................................................................... 235.905 193.112
  Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) ............................ 42.456 18.974
  Contas a receber de clientes (Nota 5) .............................. 63.219 41.254
  Estoques (Nota 6) ............................................................. 94.070 90.084
  Impostos a recuperar (Nota 7) .......................................... 27.779 27.585
  Adiantamentos a fornecedores (Nota 8) ........................... 6.938 13.902
  Outros créditos ................................................................. 1.443 1.313
Não circulante 324.369 290.008
  Impostos a recuperar (Nota 7) .......................................... – 1.883
  Tributos diferidos (Nota 9) ................................................. 22.375 28.131
  Depósitos judiciais ............................................................ 886 810
  Partes relacionadas (Nota 10) .......................................... 65.277 56.311
  Investimentos .................................................................... 16 16
  Imobilizado (Nota 11) ........................................................ 235.610 202.659
  Intangível .......................................................................... 205 198
Total do ativo ..................................................................... 560.274 483.120

Passivo 2021 2020
Circulante .......................................................................... 254.618 170.624
  Fornecedores (Nota 12) ....................................................   148.345 117.982
  Empréstimos e financiamentos (Nota 13) .........................  34.040 32.697
  Debêntures (Nota 14) .......................................................  48.887 –
  Impostos a recolher (Nota 15) ..........................................  10.668 7.850
  Salários e encargos sociais (Nota 16) ..............................  8.479 8.372
  Outras obrigações ............................................................  4.199 3.723
Não circulante ...................................................................  194.094 239.893
  Fornecedores (Nota 12) ....................................................  4.445 8.368
  Empréstimos e financiamentos (Nota 13) .........................  11.713 232
  Debêntures (Nota 14) .......................................................  148.257 194.334
  Impostos a recolher (Nota 15) ..........................................  8.041 13.845
  Provisões para riscos trabalhistas (Nota 17) ....................  449 1.411
  Partes relacionadas (Nota 10) ..........................................  14.297 12.955
  Outras Contas a pagar .....................................................  6.892 8.748
Patrimônio líquido (Nota 18) ............................................  111.562 72.603
  Capital social ....................................................................  122.834 122.834
  Reserva de Capital ...........................................................  130 130
  Prejuízos acumulados.......................................................  (11.402) (50.361)
Total do passivo e do patrimônio líquido .......................  560.274 483.120

Demonstrações do Resultado exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
(Em milhares de reais) 2021 2020
Receita líquida de vendas e serviços (Nota 19) ............... 621.896 522.703
Custo das vendas e serviços (Nota 20) ............................ (458.470) (371.865)
Lucro bruto ....................................................................... 163.426 150.838
Receitas (despesas) operacionais.................................... (53.248) (55.955)
  Despesas com vendas (Nota 21) ................................... (31.714) (32.585)
  Despesas gerais e administrativas (Nota 22) ................. (22.715) (23.951)
  Outras receitas operacionais .......................................... 1.181 581
Resultado operacional antes das receitas e despesas
  financeiras líquidas ......................................................... 110.178 94.883
Resultado financeiro, líquido (Nota 23) ............................. (50.435) (80.000)
  Receitas financeiras ....................................................... 600 317
  Despesas financeiras ..................................................... (44.709) (30.213)
  Variações cambiais, líquidas .......................................... (6.326) (50.104)
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e da
  contribuição social .......................................................... 59.743 14.883
Imposto de Renda e contribuição social corrente
  (Nota 24) ......................................................................... (15.027) (6.098)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
  (Nota 24) ......................................................................... (5.757) 742
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício ................................. 38.959 9.527

Demonstrações do Resultado Abrangente exercícios
findos em 31/12/2021 e 2020

(Em milhares de reais) 2021 2020
Lucro/(Prejuízo) do exercício ............................................... 38.959 9.527
Outros resultados abrangentes ........................................... – –
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos
  de impostos ....................................................................... 38.959 9.527

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Reserva de capital

Capital
social

Incen-
tivos

fis-
cais

Adianta-
mento

para futuro
 aumento
de capital

Prejuí-
zos

acumu-
lados Total

Em 31 de dezembro de 
2019 .................................... 55.859 130 66.975 (59.888)63.076

Capital Integralizado ............. 66.975 – (66.975) – –
Lucro do exercício................. – – – 9.527 9.527
Em 31 de dezembro de 
2020 .................................... 122.834 130 – (50.361)72.603

Capital Integralizado ............. – – – – –
Lucro do exercício................. – – – 38.95938.959
Em 31 de dezembro de 
2021 .................................... 122.834 130 – (11.402)111.562

Demonstrações do Fluxos de Caixa exercícios
findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício antes do Imposto .... 59.743 14.883
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação (Nota 11) ...................................................... 22.656 22.357
Provisão para encargos sobre empréstimos e
  financiamentos (Nota 13) ................................................ 20.068 12.504
Provisão para encargos sobre Debêntures (Nota 14) ....... 1.933 719
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
  (Nota 5) ........................................................................... (1.028) 1.354
Provisão para encargos trabalhistas ................................. 587 105
Provisão participação nos resultados (Nota 16) ............... 226 (166)
Provisão para riscos trabalhistas (Nota 17) ...................... 124 1.673
Variação cambial empréstimo bancários (Nota 13) .......... 1.936 14.716
Perdas por baixa de imobilizado (Nota 11) ....................... 1.988 7.768
Geração bruta de caixa operacional ................................. 108.233 75.913
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes ............................................ (20.937) (4.643)
Estoques ........................................................................... 3.986 (5.517)
Impostos a recuperar ........................................................ (194) (1.674)
Partes relacionadas .......................................................... (8.966) (13.956)
Adiantamentos a fornecedores ......................................... 3.534 (9.202)
Depósitos judiciais ............................................................ (76) (553)
Outros créditos ................................................................. (130) (73)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores ................................................................... 26.441 9.166
Impostos a recolher .......................................................... (2.986) 11.858
Salários e encargos sociais .............................................. (855) 241
Partes relacionadas .......................................................... 1.342 (31.449)
Pagamento da provisão para riscos trabalhistas (Nota 17) (1.086) (1.309)
Outras obrigações ............................................................ (18.043) (16.850)
INSS parcelamento........................................................... – (488)
Caixa líquido gerado pelas atividades opercionais .... 90.263 11.464
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições no imobilizado (Nota 11) ................................. (57.595) (41.227)
Aquisições no intangível ................................................... (6) (3)
Caixa líquido consumido pelas atividades de
  investimentos ................................................................ (57.601) (41.230)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captações realizadas ....................................................... 97.036 444.495
Arrendamento mercantil (Nota 13) .................................... – 337
Empréstimos bancários (Nota 13) .................................... 97.036 250.543
   Debêntures (Nota 14) .................................................... – 193.615
Pagamentos efetuados ..................................................... (106.216) (402.324)
Arrendamento mercantil (Nota 13) .................................... (173) (2.471)
Empréstimos bancários (capital de giro) (Nota 13) .......... (70.079) (380.553)
Adiantamentos Contrato de Câmbio (ACC) (Nota 13) ...... (9.299) (5.363)
Juros pagos (Nota 13) ...................................................... (26.665) (13.937)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos (9.180) 42.171
Aumento (redução)Redução líquido(a) no caixa e
  equivalentes de caixa ..................................................... 23.482 12.405
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
  (Nota 4) ........................................................................... 18.974 6.569
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício (Nota 4) 42.456 18.974

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31/12/2021 e 2020 (Em 
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma). 1. Contexto 
operacional: A Katrium Indústrias Químicas S.A.(“Companhia”) é uma Socie-
dade Anônima de capital fechado que tem como finalidade a industrialização, 
importação, distribuição local e de exportação de produtos químicos utilizados 
principalmente nas indústrias de defensivos agrícolas, de alimentação huma-
na, de tratamento de águas e de alimentação animal, entre outras diversas. 
Desde 2016, a Companhia vem apresentando de forma consistente, relevantes 
avanços operacionais e financeiros, como o aumento das vendas, da rentabili-
dade bruta, e constante aumento do EBITDA a cada ano. Em agosto de 2020, 
a Companhia passou a formar parte 100% do Grupo Quimpac (Peru) logo da 
aquisição por parte da Química do Atlântico Participações Ltda da parcela da 
Companhia de propriedade de um acionista minoritário. Em 09 de dezembro 
de 2020, a Companhia concretizou a emissão das Debentures não conversí-
veis, em valor de R$200.000, o que permitiu a total reestruturação de seu en-
dividamento bancário no Brasil, com prazo de 5 anos, sendo 1 de carência 
com juros de mercado mais competitivos. A operação é denominada em moe-
da local, permitindo assim maior controle e previsibilidade sobre seus resulta-
dos financeiros. Durante o ano da 2021 a Companhia manteve estável suas 
operações, atendendo de forma consistente e crescente o mercado local, 
manteve sua base de clientes e contratos com fornecedores, manteve inaltera-
da sua cadeia de suprimentos mediante atuação com parceiros logísticos e de 
insumos, desta forma aumentou sua confiabilidade perante os diversos agen-
tes no mercado onde atua. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apre-
senta capital circulante líquido negativo em R$ 18.713 (Em 2020 o valor foi 
positivo em R$ 22.488), essa variação se deu basicamente pela transferência 
das parcelas das debentures vencíveis em 2022 do longo prazo para o curto 
prazo (R$50.000), e lucro líquido de R$38.959 (R$9.527 em 2020). Pandemia 
COVID 19. Em 29 de fevereiro de 2020, foram reportados pelo Ministério da 
Saúde os primeiros casos do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil e a pan-
demia se prolongou por todo ano de 2020, teve um arrefecimento no fim deste 
ano, porém retornou em 2021 com mais casos fatais no início do ano, o que 
levou a todos a uma nova preocupação e ações mitigatórias de afastamento 
social e de prevenção e sanitização foram retomadas. Ao final de 2021 nova-
mente novas preocupações coma a variante Omicron nos levou a tomada de 
medidas de ordem sanitária e afastamento social, levando novamente a equi-
pe administrativa para o home-office. Os impactos da pandemia COVID-19 fo-
ram considerados, e ações mitigadoras, incluindo funcionários que trabalham 
atualmente no sistema híbrido, permitem que as operações continuem funcio-
nando efetivamente sem qualquer impacto negativo em nossas operações. Até 
este momento da crise não há indicações objetivas de perdas definitivas de 
crédito, considerando, ainda, que a Companhia atua no setor que se refere a 
um serviço essencial, mantivemos nossos contratos, com clientes e fornece-
dores e com parceiro bancários. Durante a Pandemia, algumas ações foram 
adotas pela Companhia, dentre as quais podemos destacar:  Implantação do 
sistema híbrido para parte dos colaboradores;  Decisão de não reduzir o qua-
dro de funcionários nem de diminuir qualquer benefício existente;  Reforço 
das medidas de controle interno para afastamento caso sintomas aparecerem 
e de sanitização de todos os ambientes;  Distanciamento social nos setores;  
Contratação de transporte privativo exclusivo para buscar e levar os colabora-
dores com segurança; Essas ações, entre outras, continuarão a ser executa-
das durante o ano de 2022, ou até que as condições operacionais requeiram 
novas medidas. No cenário atual, e com base nos acontecimentos e circuns-
tâncias conhecidas até a data da apresentação dessas demonstrações finan-
ceiras, não identificamos fatores que possam impactar a continuidade opera-
cional da Companhia. A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada 
pela Administração em 09 de março de 2022. 2. Base de preparação das 
demonstrações financeiras: 2.1. Declaração de conformidade. As demons-
trações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avalia-
ção utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas 
na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores 
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para deter-
minação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: definição 
de vidas úteis do ativo imobilizado, realização do imposto de renda e contribui-
ção social diferidos, perda por redução ao valor recuperável de ativos financei-
ros e provisões para riscos. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos re-
gistrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e 
premissas pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade(“CFC”). Adicionalmente, a Companhia considerou as orienta-
ções emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, na preparação das suas 
demonstrações financeiras. Desta forma, as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às 
utilizadas pela Administração na sua gestão. As políticas contábeis significati-
vas adotadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas específi-
cas, relacionadas aos itens apresentados, aquelas aplicáveis, de modo geral, 
em diferentes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritas a se-
guir. 2.2. Base de preparação e mensuração. As demonstrações financeiras 
foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos 
quando requerido nas normas. 2.3 Conversão de moeda estrangeira. As de-
monstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$) mil, que é a moeda 
funcional da Companhia. As transações em moeda estrangeira são inicialmen-
te registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da tran-
sação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira 
são convertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do 
balanço. Todas as diferenças são registradas na demonstração do resultado. 
2.4. Classificação corrente versus não corrente. A Companhia apresenta 
ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua classificação como 
circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:  
Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido 
no decurso normal do ciclo operacional da entidade;  Está mantido essencial-
mente com o propósito de ser negociado;  Espera-se que seja realizado até 
12 meses após a data do balanço; e  É caixa ou equivalente de caixa (confor-
me definido no Pronunciamento Técnico CPC 03 - Demonstração dos Fluxos 
de Caixa Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um 
passivo é classificado não circulante quando:  Espera-se que seja liquidado 
durante o ciclo operacional normal da entidade;  Está mantido essencialmen-
te para a finalidade de ser negociado;  Deve ser liquidado no período de até 
12 meses após a data do balanço; e  A entidade não tem direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do 
balanço. Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resul-
tar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não 
afetam a sua classificação. A Companhia classifica todos os demais passivos 
no não circulante. Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no 
ativo e passivo não circulante. 3. Principais práticas contábeis: a) Caixa e 
equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade 
de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento 
ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação 
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e 
estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguin-
te, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa 
quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a 
contar da data da contratação. b) Contas a receber de clientes. São registrados 
e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos desses créditos acresci-
dos de variações cambiais, quando aplicável, e não são ajustados a valor pre-
sente por representarem vencimentos de curto prazo. A provisão para créditos 
incobráveis é constituída em montante suficiente pela Administração para fa-
zer face às eventuais perdas na realização dos créditos. c) Estoques. Os esto-
ques são avaliados ao custo. Os custos incorridos são contabilizados pelo 
custo de aquisição segundo o custo médio, que não excede o seu valor de 
mercado ou custo de reposição. d) Impostos a recuperar. Os impostos a com-
pensar são representados por retenções na fonte, os quais serão compensa-
dos com os respectivos valores a recolher. Os mesmos estão sujeitos a revi-
sões pelas autoridades fiscais durante os diferentes períodos prescricionais 
previstos em legislações especificas. e) Imobilizado. O imobilizado está regis-
trado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, calculada 
com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos ativos, 
conforme taxas a seguir apresentadas:  Edifícações - 4%;  Instalações indus-
triais - 10%; Móveis e utensílios - 10%; Veículos - 20%; Processamento de da-
dos - 20%. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando ne-
nhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual 
ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferen-
ça entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na de-
monstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor resi-
dual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no 
encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for 
o caso. f) Intangível. O Intangível é composto por marcas e patentes, está de-
monstrado ao custo de aquisição e tem a vida útil indefinida, logo, não sofre 
amortização, mas são considerados para teste de recuperabilidade anualmen-
te. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensura-
dos como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil 
do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento da 
baixa do ativo. g) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não finan-
ceiros. Os ativos de longo prazo da Companhia são revistos anualmente para 
se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que 
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode 
não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado 
para verificar se há perda, e se houver, a mesma é reconhecida pelo montante 

em que o valor contábil do ativo ultrapassar seu valor recuperável, que é o 
maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso do ativo. Em 2021, a 
Administração não identificou eventos que indicassem riscos de não recupera-
bilidade dos ativos da Companhia. h) Fornecedores. As contas a pagar aos 
fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor histórico. O credor 
quando está sediado no exterior tem os registros das faturas em moedas es-
trangeiras, convertido em moeda nacional pela taxa de câmbio da data em que 
houve a transmissão da propriedade das mercadorias. As dívidas em moedas 
estrangeiras são atualizadas na taxa cambial da data do balanço, sendo a 
variação cambial considerada nas despesas e receitas financeiras. i) Emprés-
timos e debêntures. Os passivos financeiros da Companhia incluem emprésti-
mos e debêntures que são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação 
(ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo os custos da transação) e 
subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com 
juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo 
do prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo con-
tábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas finan-
ceiras. j) Reconhecimento de receitas. As receitas são reconhecidas pela Com-
panhia de acordo com o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente (“CPC 47”). 
A norma estabeleceu um modelo para reconhecimento de receitas originadas 
de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos valores devem 
refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca da trans-
ferência de bens ou serviços. A Companhia reconhece suas receitas quando 
uma obrigação de performance é satisfeita, sendo considerado o valor que se 
espera receber em troca da transferência de bens ou serviços. As receitas são 
reconhecidas a medida que for provável o recebimento da contraprestação fi-
nanceira em troca bens ou serviços ora transferidos, considerando também, a 
capacidade e intenção de seus clientes em cumprir com os pagamentos deter-
minados em contrato. Caso a expectativa seja de não recebimento, a Compa-
nhia avalia se a respectiva receita será apresentada líquida de perdas estima-
das. k) Receitas e despesas financeiras. As receitas financeiras abrangem 
receitas de juros sobre as aplicações financeiras, e variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, quando 
aplicável. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos 
juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre 
financiamentos, e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
ao custo amortizado. l) Tributos. Imposto de renda e contribuição social cor-
rentes. O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e dife-
rido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e 
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribui-
ção social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto 
de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribui-
ção social correntes e diferidos. Imposto de renda e contribuição social diferi-
dos Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço 
entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. O impos-
to de renda e a contribuição social diferidos, se reconhecidos, são registrados 
para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias en-
tre a base fiscal de ativos ou passivos e o seu respectivo valor contábil, bem 
como sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Os decor-
rentes créditos tributários serão registrados somente quando a Companhia 
apresentar histórico e projeções de lucros tributários. Em 31 de dezembro de 
2021 o valor de créditos não registrados sobre prejuízo fiscal e base negativa 
é de R$ 19.126 e R$ 7.718 em 2020). Tributos sobre vendas. A Companhia está 
sujeita, quando aplicável, às seguintes alíquotas básicas:  Programa de Inte-
gração Social (PIS) de 0,65% e 1,65%;  Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) de 3% e 7,6%;  Imposto sobre serviços (ISS) de 
2% a 5%;  Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 4% 
a 20%. Esses tributos são apresentados como deduções de vendas na de-
monstração do resultado. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos 
sobre o Lucro. A interpretação estabelece requisitos de reconhecimento e 
mensuração em situações onde a Companhia tenha definido durante o pro-
cesso de apuração dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribui-
ção social) a utilização de tratamentos fiscais incertos, que podem vir a ser 
questionados pela autoridade fiscal. Em situações onde determinados trata-
mentos sejam incertos, a Companhia deve definir a probabilidade de aceitação 
das autoridades fiscais em relação e apresentá-los em separado, apurando 
eventual contingência se concluído que a autoridade fiscal não aceitará tal 
tratamento. Em 2021 a Administração concluiu que todos os procedimentos 
adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão am-
parados na legislação vigente, sendo assim não identificou riscos e incertezas 
sobre seus processos. m) Instrumentos financeiros. A Companhia classifica os 
instrumentos financeiros de acordo com a finalidade para qual foram adquiri-
dos e determina a classificação no reconhecimento inicial. Instrumentos finan-
ceiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente. Ativos financeiros. 
Reconhecimento inicial e mensuração. A Companhia reconhece os recebíveis 
inicialmente na data em que foram originados. A classificação dos ativos finan-
ceiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de 
caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia 
para a gestão destes ativos financeiros. Um ativo financeiro, que não possua 
um componente de financiamento significativo, é inicialmente mensurado pelo 
valor justo acrescido, para um item que não é valor justo por meio do resultado, 
dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. Um recebível sem um componente de financiamento significativo é 
inicialmente mensurado pelo preço da transação.  Mensuração subsequente. 
Para fins de mensuração subsequente, a Companhia classifica seus ativos de 
acordo com a seguinte categoria: Ativos financeiros ao custo amortizado. A 
Companhia mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as 
seguintes condições forem atendidas:  O ativo financeiro for mantido dentro de 
modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de 
receber fluxos de caixa contratuais e;  Os termos contratuais do ativo financei-
ro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, 
exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em 
aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente 
mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao 
valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o 
ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Ativos 
financeiros ao custo amortizado compreendem equivalentes de caixa, contas 
a receber de clientes e créditos com partes relacionadas. Desreconhecimento 
de ativos financeiros Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de 
um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é 
desreconhecido quando: Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expira-
ram; e A Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo 
ou assumem uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebi-
dos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repas-
se transferindo substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou nem 
transferindo nem retendo substancialmente todos os riscos e benefícios do 
ativo, mas transferindo o controle do ativo. Passivos financeiros.  Reconheci-
mento inicial e mensuração. Todos os passivos financeiros são mensurados 
inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro 
que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.  Mensuração 
subsequente. Para fins de mensuração subsequente, a Companhia classifica 
seus passivos de acordo com a seguinte categoria: Passivos financeiros ao 
custo amortizado. Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamen-
tos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequente-
mente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. 
Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são bai-
xados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O 
custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou 
ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da 
taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é in-
cluída como despesa financeira na demonstração do resultado. Essa categoria 
geralmente se aplica aos empréstimos e debêntures, fornecedores nacional e 
estrangeiro e débitos com partes relacionadas. Para mais informações acerca 
dos empréstimos e debêntures, vide Nota 13 e 14. Desreconhecimento de 
passivos financeiros. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob 
o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for 
liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é 
substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente dife-
rentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modifica-
dos, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo 

original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos 
valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. n) Estimativas 
contábeis. As estimativas e premissas são revisadas periodicamente. Mudan-
ças em estimativas contábeis podem afetar apenas o período no qual a revi-
são foi feita, ou períodos futuros. Com base em premissas, a Companhia faz 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica 
e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 
razoáveis para as circunstâncias. As estimativas contábeis raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. Imposto de renda e contribuição so-
cial correntes e diferidos. Ativo fiscal diferido é reconhecido para os prejuízos 
fiscais não utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tributá-
vel disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos. Julgamento 
significativo da Administração é requerido para determinar o valor do ativo fis-
cal diferido que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de 
lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal 
futuras. A compensação dos prejuízos fiscais acumulados fica restrita ao limite 
de 30% do lucro tributável gerado em determinado exercício fiscal. Reconheci-
mento para crédito de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liqui-
dação duvidosa das contas a receber é constituída em montante considerado 
suficiente para cobrir as perdas esperadas em sua realização. A política contá-
bil para estabelecer a provisão requer a análise individual das faturas de clien-
tes inadimplentes em relação às medidas de cobrança adotadas por departa-
mento responsável e, de acordo com o estágio da cobrança, é estimado um 
montante de provisão a ser constituída. A provisão não contempla Partes Re-
lacionadas, devido a pouca materialidade das operações comerciais com as 
partes relacionadas. Caso se tornem materiais, a PCLD deve ser avaliadas em 
casos que os atrasos sejam superiores a 180 dias. Valor justo de instrumentos 
financeiros. O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados 
em mercados financeiros organizados é determinado com base nos preços de 
compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, 
sem dedução dos custos de transação. O valor justo de instrumentos financei-
ros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de 
avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mer-
cado (com isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de outro 
instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos 
de avaliação. Provisões para riscos trabalhistas. A Companhia reconhece pro-
visão para causas trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a 
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no orde-
namento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provi-
sões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstân-
cias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais 
ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou deci-
sões de tribunais. o) Normas e pronunciamentos novos ou revisados aplicados 
pela primeira vez em 2021. A Companhia aplicou pela primeira vez certas nor-
mas e alterações, que são válidas para períodos anuais iniciados em 1º de 
janeiro de 2021 ou após essa data. A Companhia decidiu não adotar antecipa-
damente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido 
emitidas, mas ainda não estejam vigentes. Alterações no CPC 06 (R2), CPC 
11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência. 
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e 48 fornecem exceções tempo-
rárias que endereçam os efeitos das demonstrações financeiras quando uma 
taxa de certificado de depósito interbancário é substituída com uma alternativa 
por uma taxa quase que livre de risco. As alterações incluem os seguintes ex-
pedientes práticos:  Um expediente prático que requer mudanças contratuais, 
ou mudanças nos fluxos de caixa que são diretamente requeridas pela refor-
ma, a serem tratadas como mudanças na taxa de juros flutuante, equivalente 
ao movimento numa taxa de mercado.  Permite mudanças requeridas pela 
reforma a serem feitas nas designações e documentações de hedge, sem que 
o relacionamento de hedge seja descontinuado.  Fornece exceção temporária 
para entidades estarem de acordo com o requerimento de separadamente 
identificável quando um instrumento com taxa livre de risco é designado como 
hedge de um componente de risco. Essas alterações não tiveram impacto nas 
demonstrações financeiras da Companhia. Alterações no CPC 06 (R2): Bene-
fícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos 
de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021. As alterações preve-
em concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC 06 
(R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os be-
nefícios relacionados como consequência direta da pandemia Covid-19. Como 
um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se um be-
nefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma modificação 
do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve conta-
bilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante do bene-
fício concedido no contrato de arrendamento relacionada ao Covid-19 da mes-
ma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a 
mudança não fosse uma modificação do contrato de arrendamento. A altera-
ção pretendia a ser aplicada até 30 de junho de 2021, mas como o impacto da 
pandemia do Covid-19 pode continuar, em 31 de março de 2021, o CPC esten-
deu o período da aplicação deste expediente prático para de 30 junho de 2022. 
Essa alteração entra em vigor para exercícios sociais iniciados em, ou após, 1º 
de janeiro de 2021. No entanto, a Companhia ainda não recebeu benefícios 
concedidos para arrendatários relacionados à Covid-19. Sendo assim tal nor-
ma não apresenta impacto sobre as demonstrações financeiras, nem se espe-
ra que haja algum impacto futuro para a Companhia. p) Normas emitidas, mas 
ainda não vigentes. As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, 
mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras 
da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas 
normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em 
vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não 
circulante. Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a
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    76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para 
 classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclare-
cem:  O que significa um direito de postergar a liquidação;  Que o direito de 
postergar deve existir na data-base do relatório;  Que essa classificação não 
é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de poster-
gação;  Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível 
for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não 
afetariam sua classificação As alterações são válidas para períodos iniciados 
a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Al-
terações ao IAS 8: Definição de estimativas contábeis Em fevereiro de 2021, o 
IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), no qual introduz 
a definição de ‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem a distinção en-
tre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis 
e correção de erros. Além disso, eles esclarecem como as entidades usam as 
técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis. As 
alterações serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro 
de 2023 e aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que 
ocorrerem em, ou após, o início desse período. Adoção antecipada é permitida 
se divulgada. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Divulgação de 
políticas contábeis Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 
(norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Mate-
riality Judgements, no qual fornece guias e exemplos para ajudar entidades a 
aplicar o julgamento da materialidade para a divulgação de políticas contábeis. 
As alterações são para ajudar as entidades a divulgarem políticas contábeis 
que são mais úteis ao substituir o requerimento para divulgação de políticas 
contábeis significativas para políticas contábeis materiais e adicionando guias 
para como as entidades devem aplicar o conceito de materialidade para tomar 
decisões sobre a divulgação das políticas contábeis. As alterações ao IAS 1 
são aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com 
adoção antecipada permitida. Já que as alterações ao Practice Statement 2 
fornece guias não obrigatórios na aplicação da definição de material para a 
informação das políticas contábeis, uma data para adoção desta alteração 
não é necessária.
4. Caixa e equivalentes de caixa
 2021 2020
Caixa e contas correntes bancárias ......................... 13.208 10.883
Aplicações financeiras .............................................. 29.248 8.091
 42.456 18.974
O excedente de caixa da Companhia é aplicado em ativos financeiros de baixo 
risco, sendo os principais instrumentos financeiros representados por CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários). As aplicações financeiras da Compa-
nhia buscam rentabilidade compatível às variações do CDI. Dada à natureza e 
característica das aplicações financeiras, estas já estão reconhecidas pelo seu 
valor justo, em contrapartida ao resultado.
5. Contas a receber de clientes
 2021 2020
Contas a receber de clientes .................................... 70.170 70.966
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 10) . 3.661 903
Duplicatas Descontadas (a) ..................................... (5.790) (24.765)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ......... (4.822) (5.850)
Total ......................................................................... 63.219 41.254
(a) O valor referente a Duplicatas descontadas foram negociados na modali-
dade de cessão com coobrigação, cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 se 
refere as Instituições Financeiras: Banco Daycoval - prazo máximo de 90 dias 
- taxa 1,1962%% ao mês. Banco Fibra - prazo máximo 90 dias - taxa 1,21% ao 
mês. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a composição do saldo de contas 
a receber de produtos faturados por idade de vencimento está demonstrada 
a seguir:
 2021 2020
A vencer ...................................................................... 65.195 64.400
Vencido, com atraso de
  01 a 30 dias ............................................................... 2.377 1.135
  31 a 60 dias ............................................................... 127 392
  61 a 90 dias ............................................................... 1.114 403
  Mais de 91 dias ......................................................... 5.018 5.539
Total ............................................................................. 73.831 71.869
A movimentação do saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa 
está demonstrada a seguir:

2021 2020
Saldo no início do exercício ......................................... (5.850) (4.496)
(Adições) e reversões .................................................. 1.028 (1.354)
Saldo no final do exercício ........................................... (4.822) (5.850)
6. Estoques
 2021 2020
Matérias primas e embalagens 27.567 18.679
Mercadoria em depósito 25.216 32.468
Mercadorias para revenda 17.032 7.146
Produtos acabados 4.006 6.243
Produtos em processo 1.437 1.282
Mercadoria em trânsito – 8.729
Outros materiais (principalmente manutenção) 18.812 15.537
 94.070 90.084
7. Impostos a recuperar
 2021 2020
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
  - ICMS ...................................................................... 13.597 11.979
IRPJ – Antecipações .................................................. – 1.740
CSLL – Antecipações ................................................. – 625
Contribuição para financiamento da seguridade
  social - COFINS ........................................................ 12.173 11.844
Programa de integração social – PIS ......................... 1.678 2.408
Imposto sobre produtos industrializados - IPI ............. 221 604
Outros ......................................................................... 110 268
 27.779 29.468
Circulante ................................................................... 27.779 27.585
Não circulante ............................................................. – 1.883
Em 15 de março de 2017 o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o 
entendimento de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidên-
cia do PIS e da Cofins” (Tema 69 de Repercussão Geral). Provimento do RE 
574.706.
A Companhia questionou judicialmente a manutenção do ICMS na base de 
cálculo do PIS e da COFINS (Processo nº 5070628-90.2019.4.02.5101 da 21ª 
Vara Federal do Rio de Janeiro), requerendo a restituição do indébito não pres-
crito. A reivindicação foi julgada procedente, com trânsito em julgado certifica-
do. O processo ainda se encontra em fase de liquidação, tendo a Companhia 
apurado crédito no valor de R$ 21.751 (R$ 20.979 em 2020), relativo ao perío-
do de 2014 a 2020 acrescidos das atualizações monetárias de 2021. O crédito 
em questão ainda está pendente de homologação judicial.
A liquidação de sentença se encontra sob recurso de Agravo de Instrumento 
interposto pela União Federal.
O reconhecimento do crédito extemporâneo será registrado oportunamente, 
após julgamento do agravo interposto pela União Federal quando haverá a 
homologação dos cálculos de liquidação da sentença.
8. Adiantamentos a fornecedores
 2021 2020
Antecipação de contrato de câmbio ............................ – 3.430
Importações em andamento ........................................ 4.363 3.159
Adiantamento a despachantes aduaneiros ................. 189 100
Adiantamento a fornecedores nacionais ..................... 2.208 2.019
Adiantamento a fornecedores estrangeiros ................. 119 261
Adiantamento partes relacionadas (Nota 10) .............. 59 4.933
 6.938 13.902
9. Tributos diferidos: A Companhia, fundamentada em seu plano de negó-
cios, que demonstra a capacidade de geração de lucros tributáveis futuros, 
constituiu o crédito fiscal do imposto de renda e da contribuição social decor-
rentes de prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças 
temporárias. Abaixo segue disposta a composição dos créditos fiscais:
 2021 2020
Prejuízos fiscais ........................................................... 9.262 14.043
Variação monetária...................................................... 4.682 3.583
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............ 1.206 1.462
Provisão para riscos trabalhistas ................................. 112 353
PLR .............................................................................. 274 246
Provisão INSS litígios trabalhistas ............................... 567 725
Venda diferida .............................................................. 350 272
Diferenças temporárias ................................................ 7.191 6.641
Imposto de renda diferido ............................................ 16.453 20.685
Base negativa .............................................................. 3.334 5.055
Variação monetária...................................................... 1.685 1.290
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............ 434 527
Provisão para riscos trabalhistas ................................. 40 127
PLR .............................................................................. 99 89
Provisão INSS litígios trabalho .................................... 204 261
Venda Diferida ............................................................. 126 98
Diferenças temporárias ................................................ 2.588 2.392
Contribuição social diferida ......................................... 5.922 7.447
Total de tributos diferidos ............................................. 22.375 28.131
Durante o exercício de 2021 a Companhia compensou R$ 19.126 referente ao 
benefício fiscal de prejuízo fiscal e base negativa, e espera continuar compen-
sando nos próximos anos. 10. Partes relacionadas: Abaixo segue a composi-
ção das contas com partes relacionadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

Ativo Circulante Não Circulante
2021 2020 2021 2020

Quimpac de Colômbia S.A. (Nota 5) (c) ......... 1.388 – – –
Química Del Pacífico Ltda (Nota 5) (c) ........... 1.852 619 – –
Quimpac S/A (Nota 5 e 8) .............................. 480 5.217 – –
Química do Atlântico Participações Ltda.(a) ... – – 65.209 56.257
Quimpac Brasil Participações Ltda (a) ........... – – 66 53
Quimpac do Brasil Com. Prod. Agropecuários
  Ltda (a) ......................................................... – – 2 1

3.720 5.836 65.277 56.311
Passivo Circulante Não Circulante

2021 2020 2021 2020
Quimpac de Colômbia S.A. ............................ – – – 483
Química Del Atlántico S.A.C. (b) ..................... – – 14.297 12.472
Quimpac S/A (Nota 12) (d) ............................. 62.594 41.358 – –
 62.594 41.358 14.297 12.955
As operações realizadas com companhias associadas, são feitas em condi-
ções normais de mercado. (a) Os valores a receber da Química do Atlântico 
Participações Ltda, Quimpac Brasil Participações Ltda e Quimpac do Brasil 
Com. Prod. Agropecuários Ltda são referentes a conta correntes; (b) Os va-
lores devidos a Química Del Atlântico S.A.C., referem-se substancialmente 
a mútuos que foram renegociados em 2019, com amortizações em parcelas 
anuais e taxa juros de 7% a.a.; (c) Os saldos a receber das partes relaciona-
das Quimpac De Colômbia S.A. e Química Del Pacífico Ltda. estão relaciona-
dos a venda de mercadorias intercompany e fazem parte da operação normal 

da Cia. (d) Os saldos a pagar com a Quimpac S.A estão relacionados a com-
pra de mercadorias para revenda. Estão em conformidade com as operações 
normais de compra e venda da Cia. Transações com partes relacionadas. As 
seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas:
a) Venda de produtos e serviços
 2021 2020
Vendas de produtos para
  Quimpac S.A.  ............................................................ 2.171 1.042
  Química del Pacífico  ................................................. 4.616 1.824
  Quimpac de Colombia  .............................................. 2.382 -

9.169 2.866
b) Compra de produtos e serviços
 2021 2020
Compras de produtos e serviços com a
  Quimpac S.A.  ............................................................ 71.086 114.201
  Quimpac de Colombia  .............................................. 5.388 1.738

76.474 115.939
c) Remuneração do pessoal-chave da Administração. O pessoal-chave da 
Administração inclui o Conselho da Administração (diretores executivos e não 
executivos) e todos os administradores da Companhia. A remuneração paga 
ao pessoal-chave da Administração por serviços prestados no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021 foi de R$3.108 (R$2.855 em 2020). d) Saldos do 
fim do exercício, decorrentes da venda e compra de produtos:

2021 2020
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 5)
  Quimpac S.A.  ............................................................ 421 284
  Quimpac de Colômbia ............................................... 1.388 –
  Química Del Pacífico ................................................. 1.852 619
  Total (Nota 5) ............................................................. 3.661 903
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 12)
  Quimpac S.A.  ............................................................ 62.594 41.358
11. Imobilizado

Taxa 
de

depre-
ciação

(%)

2021 2020
Depre-
ciação

Saldo
líquido

Depre-
ciação

Saldo
líquidoDescrição Custo

acumu-
lada Custo

acumu-
lada

Terrenos .................. – 9.953 – 9.953 9.953 – 9.953
Edificações ............. 4 31.366 (9.567) 21.799 31.366 (8.359) 23.007
Instalações
  industriais ............. 10 199.201 (114.892) 84.309 183.201 (93.940) 89.261
Móveis e utensílios 10 1.261 (764) 497 1.133 (648) 485
Veículos .................. 20 2.380 (1.798) 582 2.217 (1.646) 571
Processamento de
  dados .................... 20 3.433 (2.820) 613 3.375 (2.590) 785
Total do imobilizado
  em serviço ............ 247.594 (129.841) 117.753 231.245 (107.183) 124.062
Obras em
  andamento ........... 117.857 – 117.857 78.597 – 78.597
Total do imobilizado 
  em curso ............... 117.857 – 117.857 78.597 – 78.597
Total do imobilizado 365.451 (129.841) 235.610 309.842 (107.183) 202.659

Abaixo é demonstrada a movimentação do imobilizado no exercício:

Descrição 31/12/2020 Adições Baixa
Depre-
ciação

Transfe-
rências 31/12/2021

Terrenos  ................ 9.953 – – – – 9.953
Edificações ............ 23.007 – – (1.208) – 21.799
Instalações
  industriais ............ 89.261 3.328 – (20.951) 12.671 84.309
Móveis e utensílios 485 128 – (116) – 497
Veículos ................. 571 163 – (152) – 582
Processamento de
  dados ................... 785 57 – (229) – 613
Obras em
  andamento (a) ..... 78.597 53.919 (1.988) – (12.671) 117.857
 202.659 57.595 (1.988) (22.656) – 235.610

Descrição 31/12/2019 Adições Baixa
Depre-
ciação

Transfe-
rências 31/12/2020

Terrenos (a) ........... 16.875 – (6.922) – – 9.953
Edificações ............ 24.710 – (648) (1.055) – 23.007
Instalações
  industriais ............ 107.067 2.445 – (20.600) 349 89.261
Móveis e utensílios 549 47 – (112) 1 485
Veículos ................. 893 – (13) (315) 6 571
Processamento de
  dados ................... 574 492 (8) (275) 2 785
Obras em
  andamento (a) ..... 40.890 38.242 (177) – (358) 78.597
 191.558 41.226 (7.768) (22.357) – 202.659
Aumento do saldo referente a projetos de grande complexidade de conversão 
tecnologia da fábrica de Honório Gurgel que se estenderá por alguns anos.
12. Fornecedores

2021 2020

Circulante
Não 

circulante Circulante
Não 

circulante
Fornecedores nacionais ..... 38.263 35.095 –
Fornecedores estrangeiros . 47.488 4.445 41.529 8.368
Fornecedores partes
  relacionadas (Nota 10) ..... 62.594 – 41.358 –
Total de fornecedores ......... 148.345 4.445 117.982 8.368
12.1. Fornecedores com risco sacado. A Companhia possui convênio com 
instituições financeiras, com a finalidade de possibilitar aos seus fornecedores 
a utilização de linhas de crédito, o que possibilita aos fornecedores antecipar 
recebíveis no curso normal das compras efetuadas pela Companhia. A Com-
panhia tem ainda transações comerciais de aumento de prazo, rotineiramente 
como parte de sua atividade, sem a contrapartida de encargos financeiros. 
Estas transações foram avaliadas pela Administração e foi concluído que pos-
suem características comerciais, uma vez que não há alterações no preço e/
ou prazo previamente estabelecidos comercialmente e está, única e exclusi-
vamente a critério do fornecedor em realizar a antecipação de seus recebíveis 
contra a Companhia.

2021 2020
Fornecedores com Risco Sacado................................ 24.637 9.998

13. Empréstimos e financiamentos: As principais informações a respeito dos empréstimos e financiamentos são:
Moeda 31/12/2021 31/12/2020 Início Vencimento Tipo de amortização Garantias

Moeda estrangeira
Banco Scotia Bank .................................... USD – 3.423 10/09/2020 09/03/2021 Ao final Corporativa
IDB Bank  .................................................. USD – 3.118 21/09/2020 22/03/2021 Ao final Corporativa
IDB Bank ................................................... USD – 4.677 02/11/2020 06/05/2021 Ao final Corporativa
IDB Bank  .................................................. USD – 21.306 24/11/2020 24/05/2021 Ao final Corporativa
IDB Bank ................................................... USD 11.161 – 13/09/2021 13/03/2022 Ao final Corporativa
Banco Bradesco ........................................ USD 6.809 – 16/07/2021 18/01/2022 Ao final Depósito Cedae
Total moeda estrangeira ............................ 17.970 32.524

Moeda nacional
Banco Santander S.A. ................................ R$ 28 55 02/12/2019 02/12/2022 Mensal Bem Móvel
Banco Santander S.A. ................................ R$ 18 37 02/12/2019 02/12/2022 Mensal Bem móvel
Banco Santander S.A. ................................ R$ 17 32 28/02/2020 28/02/2023 Mensal Bem móvel
Banco Santander S.A. ................................ R$ 169 281 05/062020 05/06/2023 Mensal Bem móvel
Banco do Brasil .......................................... R$ 19.423 – 20/05/2021 20/05/2024 Mensal Terreno SC
Banco Bocom ............................................. R$ 8.128 – 16/07/2021 17/01/2022 Ao final Corporativa
Total moeda nacional ................................. 27.783 405
Total de empréstimos e financiamentos ..... 45.753 32.929

Circulante .................................................... 34.040 32.697
Não circulante .............................................. 11.713 232
Nas contratações em moeda local, as taxas variam de CDI+3,25% a.a. 
CDI+6,67% a.a, e nas contratações em moeda estrangeira, as taxas variam 
de Libor + 3,25 % a.a a Libor + 4,75% a.a. Abaixo segue disposta a movimen-
tação dos empréstimos e financiamentos:

Arrenda- 
mento 

mercantil

Emprés- 
timos 

bancários

Adiantamentos 
contrato 

de câmbio Total
Saldo em 31 de 
 dezembro de 2020 ........ 405 32.524 (–) 32.929
Captação ........................ – 87.484 9.552 97.036
Pagamentos (173) (70.079) (9.299) (79.551)
Variações cambiais ......... – 2.445 (509) 1.936
Juros provisionados ........ 28 19.784 256 20.068
Juros pagos .................... (28) (26.637) – (26.665)
Saldo em 31 de
 dezembro de 2021 ........ 232 45.521 – 45.753
Circulante ....................... 173 33.867 – 34.040
Não circulante ................. 59 11.654 – 11.713
As obrigações da Companhia em relação aos contratos mantidos junto às ins-
tituições financeiras são basicamente para a manutenção de uma parte da 
carteira de cobrança, ou do recebimento de certos contratos, como garantia 
bancária junto a estas instituições. 14. Debêntures: Em Assembleia Geral Ex-
traordinária, realizada em 26 de novembro de 2020, a Companhia firmou o 
Instrumento Particular de Escritura da 1ª emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, no valor total de R$200.000. As debêntures possuem 
valor nominal de R$1.000,00 (mil reais) e os recursos foram integralmente des-
tinadas à quitação de empréstimos. O prazo de pagamento em 60 meses, com 
12 meses de carência de principal, com juros de 4.15% a.a. mais a variação 
do CDI. A Companhia possui cláusulas que podem gerar antecipação do ven-
cimento de dívidas em determinados contratos de empréstimos e debêntures. 
O vencimento antecipado só ocorre quando do não atendimento da relação 
EBITDA/Divida Financeira Liquida com o mercado bancário, onde em 2021 
esta relação foi de 1,61 EBITDA ou pela relação de PL/Divida Liquida pela 
relação de 2,17. Os empréstimos que seguem esta diretriz estão atrelados aos 
contratos celebrados com os bancos Santander e Itaú (Debenturistas), e são 
medidos uma única vez no ano, em abril do ano seguinte ao encerramento 
do ano. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia atendeu aos indicadores 
requeridos contratualmente. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo das debên-
tures era apresentado da seguinte forma:

31/12/2021
Principal atualizado..................................................................... 200.000
Juros incorridos .......................................................................... 1.933
Custos de capital a amortizar ..................................................... (4.789)
Total ............................................................................................ 197.144
Circulante ................................................................................... 48.887
Não circulante ............................................................................. 148.257
Características da emissão:
Série 1ª emissão - série única
Quantidade de títulos .......................................... 200.000
Valor nominal ....................................................... R$200.000
Data de emissão .................................................. 04/12/2020
Vencimento inicial ................................................ 04/01/2022
Vencimento final .................................................. 04/12/2025
Período de carência ............................................. 12 meses
Amortização programada .................................... Mensal
Juros remuneratórios ........................................... DI + 4,15%
15. Impostos a recolher

2021 2020
Circulante

ICMS .............................................................................. 3.015 806
Impostos retidos (IRRF, ISS, INSS, Lei nº 10.833)......... 942 902
IRPJ Parcelamento (a) ................................................... 1.581 1.512
CSLL Parcelamento (a) .................................................. 571 546
ICMS Parcelamento (b) .................................................. 4.234 4.084
IRPJ a Recolher ............................................................. 237 –
CSLL a Recolher ............................................................ 88 –

 10.668 7.850
Não Circulante ................................................................ 4.611 5.921

IRPJ Parcelamento (a) ................................................... 1.666 2.139
CSLL Parcelamento (a) .................................................. 1.764 5.785
ICMS Parcelamento (b) .................................................. 8.041 13.845

(a) Parcelamento firmados em 23 de dezembro de 2020 com prazo de pa-
gamento em 60 prestações mensais; (b) Reparcelamentos firmados em 
06 de maio de 2020 com prazo de pagamento em 36 prestações mensais. 
16. Salários e encargos sociais
 2021 2020
INSS e FGTS  ..................................................... 1.248 1.284
Previdência privada (Nota 20) ............................ 197 199
Participações no resultado ................................. 1.099 873
Provisões ............................................................ 3.640 3.053
Férias .................................................................. 2.657 2.205
Encargos de férias .............................................. 983 848
Encargos previdenciários ................................... 2.269 2.901
Outras taxas e contribuições .............................. 26 62
 8.479 8.372
17. Provisão para riscos trabalhistas: A Administração considera que as pro-
visões constituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas com os pro-
cessos em andamento. A movimentação da provisão para riscos trabalhistas 
pode ser demonstrada da seguinte forma:
 2020 Constituição Reversão Pagamentos 2021
Trabalhistas ...... 1.411 530 (406) (1.086) 449
 1.411 530 (406) (1.086) 449
As principais causas trabalhistas provisionadas são relacionadas a pagamento 
de horas extras, responsabilidade subsidiária e solidária, verbas rescisórias e 
etc.  Contingências passivas com risco possível: A Companhia possui ações 
de natureza trabalhista que envolvem risco de perda classificado pela Admi-
nistração e por seus advogados e consultores legais como possível, as quais 
totalizam aproximadamente R$ 3.171 em 31 de dezembro de 2021 (R$2.742 
em 2020). 18. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social da Com-
panhia, subscrito e integralizado está representado por 122.833.875 ações 
ordinárias, nominativas com valor nominal de R$1,00 (hum real) cada, totali-
zando R$122.834. A composição do capital social em 31 de dezembro de 2021 

está demonstrada abaixo:
Acionistas 2021 2020

R$
Ações 

Ordinárias
Partici- 
pação R$

Ações 
Ordinárias

Partici- 
pação

Química do
 Atlântico Parti-
  cipações Ltda.122.834 122.833.875 100% 122.834 122.833.875 100%
Capital social
 integralizado .. 122.834 122.833.875 100% 122.834 122.833.875 100%
b) Dividendos: A Companhia, seguindo a Legislação vigente, artigo 189 da Lei 
nº 6.404/76, compensou os prejuízos acumulados no exercício de 2021. Sendo 
assim não houve distribuição de Lucro no ano de 2021. c) Reserva legal: Será 
constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos ter-
mos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. A 
Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o 
saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder 
de 30% do capital social. Esta reserva deve ser utilizada para compensar preju-
ízos ou aumentar o capital. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia 
não constituiu reserva legal em em virtude de a Companhia ter optado compen-
sado prejuízos acumulados conforme artigo 189 da Lei 6.404/76. 19. Receita 
Líquida de Vendas e Serviços: A composição das receitas é a seguinte:
 2021 2020

Receita bruta de vendas .............................................. 746.767 618.594
Devoluções e abatimentos ........................................... (12.684) (3.875)
Deduções sobre as receitas ......................................... (112.187) (92.016)
ICMS ........................................................................... (76.958) (64.293)
PIS .............................................................................. (6.283) (4.946)
COFINS ...................................................................... (28.946) (22.777)

Receita líquida ................................................................ 621.896 522.703
20. Custos das vendas e serviços

2021 2020
Custos dos produtos vendidos (fabricação própria) 272.400 293.262
Matérias-primas .............................................................. 220.943 237.865
Embalagens .................................................................... 1.062 1.144
Materiais auxiliares ......................................................... 5.748 6.188
Depreciação ................................................................... 22.151 21.974
Mão de obra ................................................................... 16.371 17.625
Serviços de terceiros ...................................................... 2.452 2.639
Custos fixos e outros ...................................................... 3.673 5.827
Custos de mercadorias revendidas (a) ........................... 183.810 77.250
Matérias-primas .............................................................. 77.935 32.754
Mercadorias .................................................................... 105.875 44.496
Custos de industrialização por terceiros .........................  2.260 1.353
Serviços de terceiros ...................................................... 182 109
Materiais utensílios e consumo ...................................... 90 54
Mão de obra ................................................................... 412 247
Outros ............................................................................. 1.576 943
Total dos custos das vendas e serviços .................... 458.470 371.865
No ano de 2021 as Receitas por Revenda tiveram um aumento de significativo 
refletindo no respectivo aumento dos seus custos. 21. Despesas com vendas
 2021 2020
Despesas com vendas nacionais 25.685 25.226

Fretes ............................................................................ 20.674 18.945
Provisão (reversão) para créditos de liquidação
 duvidosa ...................................................................... (1.028) 1.354
Brindes e amostras ....................................................... 857 497
Despesas de armazenagem ......................................... 4.986 4.387
Outras ........................................................................... 196 43

Despesas com vendas por exportações ......................... 6.029 7.359
Aluguel de tanques para armazenamento .................... 1.908 1.680
Comissões sobre contratos de câmbio ......................... 45 29
Fretes ............................................................................ 4.076 5.650

Total das despesas com vendas .................................. 31.714 32.585
22. Despesas gerais e administrativas
 2021 2020
Pessoal (a)....................................................................... 11.231 10.418
Serviços de terceiros ....................................................... 2.832 2.851
Consultorias administrativas e financeiras ...................... 1.036 690
Taxas e emolumentos ...................................................... 1.021 799
Seguros ........................................................................... 964 914
Aluguéis, condomínios, luz e água .................................. 585 506
Depreciações ................................................................... 539 588
Provisão de riscos trabalhistas ........................................ 124 1.673
Auditoria externa .............................................................. 527 499
Despesas com veículos ................................................... 122 101
Contribuições e doações ................................................. 144 32
Consultorias jurídicas ...................................................... 1.233 843
Associações de classes .................................................. 194 199
Cartórios e publicações legais ......................................... 82 104
Despesas com viagens ................................................... 295 128
Despesas ação COVID-19 .............................................. – 1.575
Outras .............................................................................. 1.786 2.031
Total ................................................................................ 22.715 23.951
(a) Abaixo segue disposta a composição das despesas com pessoal:
 2021 2020
Salários (férias e 13º salário) e honorários ...................... 7.317 6.624
Encargos sociais (INSS e FGTS) .................................... 1.740 1.604
Participações no resultado (i) .......................................... 389 323
Previdência privada (ii) .................................................... 245 116
Benefícios (assistência médica, seguros, 
 vale-transporte e refeições) ........................................... 1.536 1.479
Indenizações trabalhistas ................................................ 4 272
Total ................................................................................ 11.231 10.418
(i) A participação no resultado se baseia em itens relacionados não somente a 
lucratividade, mas em fatores de produção e qualidade. (ii) A Companhia ofere-
ce a todos os seus colaboradores a participação em um plano de previdência 
do tipo contribuição definida. O plano é administrado pelo Banco Santander, 
Pela natureza do plano, não há risco atuarial a ser reconhecido nas demons-
trações financeiras da Katrium e o risco dos investimentos é dos participantes 
do mesmo. O regulamento vigente prevê a participação dos funcionários do 
percentual entre 4% a 8% do salário, sendo que a patrocinadora contribui com 
100% do montante aportado pelos funcionários.
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23. Resultado financeiro, líquido
 2021 2020
Receitas financeiras

Receita de juros sobre ativos financeiros
 mensurados pelo custo amortizado ............................ 24 62
Descontos obtidos de fornecedores .............................. 128 118
Outras receitas financeiras ........................................... 448 137

Total das receitas financeiras .......................................... 600 317
Despesas financeiras

Despesas de juros sobre obrigações financeiras
 mensuradas pelo custo amortizado ............................ (21.110) (14.719)
Juros de mora ............................................................... (1.993) (1.533)
Juros sobre duplicatas descontadas ............................. (6.709) (1.462)
Encargos sobre saldo devedor ...................................... (12) (42)
Abatimentos sobre duplicatas ....................................... (1.014) (1.568)
IOF s/ empréstimos e outros ......................................... (670) (1.268)
Multas de mora ............................................................. (56) (948)
Outras despesas financeiras (Nota 23.1) ...................... (12.417) (4.767)
PIS sobre receitas financeiras ...................................... (4) (7)
COFINS sobre receitas financeiras ............................... (24) (13)
Encargos sobre parcelamentos..................................... (700) (3.886)

Total das despesas financeiras........................................ (44.709) (30.213)
Variação cambial ativa ..................................................... 29.450 45.747
Variação cambial passiva ................................................ (35.776) (95.851)
Total das variações cambiais, líquidas ............................ (6.326) (50.104)
Resultado financeiro, líquido............................................ (50.435) (80.000)
a) Outras Despesas Financeiras

2021 2020
Comissão sobre empréstimos ......................................... 434 495
Custos de Garantias ........................................................ 6.790 2.069
IRRF s/ Contratos de Câmbio .......................................... 2.047 1.898
Custo emissão de Debentures 1.596 –
Outras despesas bancárias ............................................. 1.550 305
 12.417 4.767
24. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a 
contribuição social, calculados com base nas alíquotas oficiais vigentes, estão 
reconciliados com os valores registrados como despesas de imposto de renda 
e de contribuição social, conforme apresentado abaixo:

2021 2020
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e da 
contribuição social ................................................................. 59.743 14.883
Adições Temporárias ............................................................. 4.011 10.842
   Variações cambiais ............................................................ 4.394 7.939
   PCLD  ................................................................................. (1.028) 1.354
   Despesas não dedutíveis ................................................... 260 681
   Provisões para Contingências Trabalhistas ....................... (962) 364
   Outras ................................................................................. 1.347 504
Lucro real (prejuízo) antes da compensação de prejuízo
  fiscal e base negativa .......................................................... 63.754 25.725
Reconhecimento de impostos diferidos sobre prejuízos
 fiscais e base negativa .........................................................
Compensação Prejuízos Fiscais Anos Anteriores (19.126) (7.717)
Lucro real após compensação de prejuízo fiscal e base
  negativa................................................................................ 44.628 18.008
Imposto de renda - 15%  ....................................................... 6.694 2.701
Adicional - 10% ...................................................................... 4.439 1.776
Renúncia Fiscal ..................................................................... (123) –
Despesa de imposto de renda  ............................................. 11.010 4.477
Despesa de contribuição social - 9% ................................... 4.017 1.621
Despesa de imposto de renda e contribuição social (*) ...... 15.027 6.098
Corrente ................................................................................. 15.027 6.098
Diferido ................................................................................... 5.757 (742)
Alíquota efetiva ...................................................................... 35% 36%
(*) Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa possui estoque de prejuízos fiscais 
e base negativa de CSLL no montante de R$ 37.047 (R$56.173 em 2020) que 
poderão ser utilizados para compensação de lucros tributáveis futuros até o 
limite de 30% da base tributável anual. 25. Objetivos e políticas para gestão 
de risco financeiro: Os principais fatores de riscos que surgem no curso 
normal dos negócios da Companhia são: (i) exposição em moeda estrangeira; 
(ii) taxa de juros; (iii) preços de matérias primas; (iv) risco de liquidez; e (v) risco 
de crédito. A Companhia analisa cada um desses riscos tanto individualmente 
como em uma base interconectada, e define estratégias para gerenciar o 
impacto econômico sobre o desempenho da Companhia. Embora não possua 
uma política formal para a gestão de riscos financeiros, a Companhia executa 
suas operações baseada em quatro pontos principais: (i) estrutura de capital, 
financiamentos e liquidez; (ii) riscos transacionais relacionados ao negócio; 
(iii) riscos de conversão de balanços; e (iv) riscos de crédito de contrapartes 
financeiras. As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos 
descritos abaixo: a) Risco de mercado. a.1) Risco de taxa de câmbio. A 
Companhia incorre em risco cambial sobre empréstimos, compras e despesas/
receitas com juros sempre que eles são denominados em moeda diferente de 
sua moeda funcional. A Companhia possui 65% de seus produtos fabricados, 
precificados em USD, desta forma proporciona uma proteção natural a seus 
custos. Em cada operação em moeda estrangeira a Companhia avalia a 
necessidade de proteção, seja por meio de NDF ou de Swaps. a.2) Risco de 
taxa de juros: A Companhia aplica uma abordagem dinâmica de hedge de 
taxa de juros segundo a qual a composição de destino entre a dívida de taxa 
fixa e flutuante é revista periodicamente. O objetivo da política da Companhia 
é alcançar um equilíbrio ideal entre custo de captação e a volatilidade dos 
resultados financeiros, levando em conta as condições do mercado, bem 
como a estratégia de negócios. b) Risco de crédito: Concentração de risco 
de crédito de contraparte: O risco de crédito é reduzido em virtude da grande 
pulverização da carteira de clientes e dos procedimentos de controle que o 
monitoram. Em 2021 e 2020, a Companhia não realizou investimentos, mesmo 
assim, a fim de minimizar o risco de crédito de numerários mantidos em conta 
corrente, a Companhia adotou políticas de alocação de caixa, levando em 
consideração limites e avaliações de créditos de instituições financeiras, não 
permitindo concentração de crédito, ou seja, o risco de crédito é monitorado 
e minimizado, pois as alocações são realizadas apenas com um seleto grupo 
de contrapartes altamente qualificado. A definição das instituições financeiras 
autorizadas a operar como contrapartes da Companhia estabelece limites 
máximos de exposição a cada contraparte com base na classificação de 
risco e na capitalização de cada contraparte. Os valores contábeis de caixa 
e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes 
e demais contas a receber, excluindo pagamentos antecipados e impostos 
a recuperar representam a exposição máxima de risco de crédito em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020. Não havia nenhuma concentração de risco de 
crédito relevante com quaisquer contrapartes em 31 de dezembro de 2021 
e 2020. c) Risco de liquidez: A Administração da Companhia entende que os 
fluxos de caixa das atividades operacionais, caixa e equivalentes de caixa e 
investimentos de curto prazo, junto com o acesso a empréstimo, bem como 
o suporte do grupo, são suficientes para financiar as despesas de capital 
e o passivo financeiro. d) Gerenciamento de capital: A Companhia está 
constantemente otimizando sua estrutura de capital visando maximizar o valor 
do investimento dos acionistas, mantendo a desejada flexibilidade financeira 
para executar os projetos estratégicos. Ao analisar sua estrutura de capital, 
a Companhia utiliza a mesma relação de dívida e classificações de capital 
aplicada nas suas demonstrações financeiras. O valor justo dos ativos e 
passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser 
trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não 
em uma venda ou liquidação forçada. Todos os ativos e passivos para os quais 

o valor justo seja mensurado ou divulgado nas demonstrações financeiras são 
categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita abaixo, com base na 
informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor 
justo como um todo. Mensuração do valor justo:  Nível 1 - dados provenientes 
de mercado ativo (preço cotado não ajustado) de forma que seja possível 
acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo.  Nível 
2 - dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não 
ajustado) incluídos no Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado 
em dados observáveis de mercado.  Nível 3 - dados extraídos de modelo de 
precificação baseado em dados não observáveis de mercado. O valor justo 
hierárquico, contábil e de mercado dos principais instrumentos financeiros da 
Companhia em 31 de dezembro 2021 e 2020 são como segue:
 2021 2020

 Categoria Nível Contábil
Valor
 justo Contábil

Valor 
justo

Ativo
Caixa e equivalentes
 de caixa ...................

Custo 
amortizado 2 42.456 42.456 18.974 18.974

Contas a receber de
 clientes ....................

Custo 
amortizado 2 59.558 59.558 41.439 41.439

Créditos com partes
 relacionadas ............

Custo 
amortizado 2 68.938 68.938 62.147 62.147

Passivo
Fornecedores em
 moeda nacional .......

Custo 
amortizado 2 38.263 38.263 25.097 25.097

Fornecedores em
 moeda estrangeira ..

Custo 
amortizado 2 47.488 47.488 49.897 49.897

 2021 2020

 Categoria Nível Contábil
Valor
 justo Contábil

Valor 
justo

Passivo

Debêntures ...............
Custo 

amortizado 2 201.933 201.933 200.719 200.719
Débitos com partes
 relacionadas ............

Custo 
amortizado 2 75.987 75.987 65.248 65.248

26. Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2021 o montante de 
cobertura dos bens segurados é de R$ 419.741, onde a Administração julga 
ser suficiente para o caso de ocorrência de eventuais sinistros, em razão 
do risco fracionado, com um limite máximo de indenização no montante de 
R$250.000.

Data de vigência Valor da
Risco operacional 

coberto (localidades) De Até cobertura
Honório Gurgel ..................... 31/12/2021 31/12/2022 357.385
Santa Cruz ............................ 31/12/2021 31/12/2022 29.256
São Paulo ............................. 31/12/2021 31/12/2022 50
Escritório - Matriz .................. 31/12/2021 31/12/2022 50
Armazém externo ................. 31/12/2021 31/12/2022 33.000

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e acionistas da Katrium Indústrias Químicas S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Katrium Indústrias Químicas S.A. (“Katrium” ou “Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na 
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de 
caixa 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 com ressalva: ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Como 
apresentado na nota 7, em 16 de julho de 2020, a Companhia obteve decisão favorável em relação à exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições 
para o PIS e a COFINS, lhe garantindo, dessa forma, o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente no período de outubro de 2014 a julho 
de 2019. Apesar da decisão favorável transitada em julgado, a Companhia não contabilizou o ativo decorrente dos valores a serem compensados. Desta forma, 
o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 do exercício findo nessa data está apresentado a menor em R$21.751 mil (R$ 15.762 mil líquido dos efeitos 
dos impostos diferidos) e o lucro líquido do exercício apresentado a menor em R$ 21.751 mil (R$ 20.979 mil em 2020). Nossa auditoria foi conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julga-
mento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os 
resultados de nossos procedimentos, é apresentada no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades 
descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esses principais 
assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distor-
ções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, 
fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Reconhecimento de receita: As receitas da Companhia 
referem-se principalmente a distribuição de produtos químicos no mercado nacional e internacional para as indústrias de defensivos agrícolas e de alimenta-
ção humana e animal. O reconhecimento das receitas ocorre apenas quando as obrigações de desempenho são concluídas. O processo de reconhecimento 
de receita da Companhia foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria devido, entre outros, aos seguintes fatores: (i) ao volume expressivo 
de transações; (ii) à sua geração em diferentes jurisdições; (iii) a relevância dos valores envolvidos; e (iv) a necessidade de inputs manuais no processo, os 
quais estão sujeitos ao julgamento e subjetividade por parte da Administração, assim consideramos esse tema como um assunto significativo em nossos tra-
balhos de auditoria. Como nossa auditoria conduziu o assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a obtenção do entendimento dos 
procedimentos e controles implementados pela Companhia relacionados ao processo de reconhecimento de receita para auxiliar na seleção e aplicação dos 
procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias; (ii) procedimentos de confirmação externa para uma amostra da base que compõe o saldo de contas 
a receber mediante o envio de cartas de confirmação; (iii) verificação, por amostragem, das documentações suporte das vendas realizadas no exercício; (iv) 
teste de corte de competência das receitas, com verificação de documentação comprovando a entrega das mercadorias e dentro da competência correta; (v) 
a realização de procedimentos substantivos analíticos para identificar e investigar padrões comerciais incomuns e realizar procedimentos de auditoria adicio-
nais onde os resultados reais não estão de acordo com nossas expectativas; e (iv) a revisão da adequação das divulgações incluídas na Nota 19 às demons-
trações financeiras. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos 
aceitáveis as políticas de reconhecimento de receita adotadas pela Administração, bem como as respectivas divulgações efetuadas no contexto das demons-
trações financeiras tomadas em conjunto. Estoques: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía saldo de estoques no montante de R$94.070 mil. Os 
estoques da Companhia são compostos de matéria-prima e embalagens, mercadoria em trânsito e produtos acabados. A Companhia possuí estoques arma-
zenados 11 armazéns externos e dois centros de distribuição o que requer processos e controles sobre a existência física dos estoques. Além disso, o grande 
volume de compras e vendas de matéria prima e mercadorias, além da existência de custos fixos que envolvem critérios diversos de rateio, faz com que a 
valorização dos estoques se torne complexa e relevante. Devido ao montante envolvido, elevado número de entradas e saídas e complexidade na valorização, 
consideramos esse tema como um assunto significativo em nossos trabalhos de auditoria. Como a nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedi-
mentos de auditoria incluíram: (i) a obtenção do entendimento dos procedimentos e controles implementados pela Companhia relacionados à contagem física 
e monitoramento dos estoques para auxiliar na seleção e aplicação dos procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias; (ii) acompanhamento, em 
bases amostrais, da contagem física efetuada pela Administração das fábricas e armazéns; (iii) verificação, por amostragem, das documentações de compras 
e vendas e recálculo do custo médio dos itens selecionados; (iv) avaliação dos critérios utilizados pela Administração para cálculo da provisão para perdas na 
realização dos estoques e revisão dos cálculos efetuados; (v) avaliação da necessidade de provisão para perdas na realização dos estoques com base nas 
vendas realizadas e itens de movimentação de comercialização lenta; (vi) a realização de procedimentos substantivos analíticos para identificar e investigar 
padrões incomuns e realizar procedimentos de auditoria adicionais onde os resultados reais não estão de acordo com nossas expectativas; e (vii) a revisão da 
adequação das divulgações incluídas na Nota 6 às demonstrações financeiras. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre os 
estoques, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos aceitáveis as políticas de monitoramento e valorização dos estoques adota-
das pela Administração, bem como as respectivas divulgações efetuadas, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabili-
dades da Administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evi-
dência 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 intencio-
nais.  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.  Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.  Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.  Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram 
objeto de comunicação com os responsáveis pela Administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das 
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em 
nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, 
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 09 de março de 2022. ERNST & YOUNG, Auditores In-
dependentes S.S., CRC-2SP015199/O-6. Beatriz Gonçalves de Moraes Nicolaci - Sócio contador CRC-1RJ091370/O-0.

José Rosenberg Furer - Diretor - CPF 062.985.987-66
Anderson de Azevedo Lopes Assumpção - Diretor - CPF 035.164.847-05

CONTADORA - Sueli Bedendo da SIlva CRC-RJ 093806/O-6

KATRIUM
INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.

CNPJ Nº 28.789.998/0001-74

Aumento de juros pelo Fed atrapalha criptomoedas

As decisões econô-
micas dos Estados 
Unidos impac-

tam o mundo todo. Nesta 
quarta-feira, o Fed, o ban-
co central dos EUA, deve 
anunciar o aumento da taxa 
de juros. “A guerra, a reto-
mada pós pandemia e a in-
flação são encaradas como 
uma tríade de desafios a se-
rem enfrentados”, diz Rob 
Correa, analista de investi-
mentos CNPI e autor do li-
vro “Guia do Investidor de 
Sucesso no Longo Prazo.

Para o especialista, é certo 
que o Fed aumentará sua ta-
xa básica de juros em 0,25% 
na próxima reunião. “Se as 
perspectivas para a taxa bá-
sica de juros ultrapassarem 
2,5%, isso significaria que o 
clima azedou e um remédio 

amargo foi necessário para 
domar os preços crescentes 
e inflação. Como o mercado 
já precifica um aumento de 
0,25% na taxa de juros na 
próxima reunião, uma ele-
vação só iria causar surpre-
sa nos investidores se for 
em uma taxa superior a esta 
taxa”, afirma Correa.

Tasso Lago, gestor de 
fundos privados em crip-
tomoedas e fundador da 
Financial Move, a decisão 
do Fed em aumentar juros 
influencia com peso nos 
mercados globais e o Bi-
tcoin tem correlação com 
o S&P 500 (abreviação de 
Standard & Poor’s 500). “A 
dinâmica do Bitcoin tem 
seguido a mesma do mer-
cado de renda variável. Se 
juros subirem, isso tende a 

impactar os mercados com 
mais queda. Se juros se 
manterem de forma estável, 
o mercado tende a se man-
ter estável e dar uma leve 
recuperada”, explica.

Andrey Nousi, CFA e 
fundador da Nousi Finan-
ce, não acredita que a de-
cisão de subir os juros em 
0,25% irá impactar o mer-
cado, pois o aumento já es-
tá precificado há bastante 
tempo. “Agora, se houver 
uma decisão contrária em 
relação a não aumentar ou 
talvez aumentar em 0,5%, 
o impacto vai depender 
muito dos pormenores da 
decisão. Como tem menos 
de 1% de probabilidade 
que isso aconteça segundo 
o mercado, seria um grande 
choque nas diversas classes 

de ativos e não apenas no 
Bitcoin. Muito disso vai de-
pender da mensagem”, diz.

Segundo Nousi, não subir 
taxa de juros poderia mostrar 
que o Fed está bastante preo-
cupado com a situação atual 
e o quanto a guerra pode in-
fluenciar na economia e, con-
sequentemente, não iriam de-
sestabilizar os mercados por 
conta disso. “Esse detalhe 
pode ser algo que mostre que 
a situação está muito pior do 
que se imagina. Então, não 
subir juros seria algo negati-
vo”, avalia.

Por outro lado, de acor-
do com ele, “se consegui-
rem passar mensagem de 
que inflação vai ser menos 
demorada do que se imagi-
na e, por isso, não vão subir 
juros, seria positivo para o 

mercado, apesar de a chan-
ce de isso acontecer ser bai-
xíssima”.

Felipe Veloso, econo-
mista e fundador da Crip-
to Mestre, explica que, se 
o aumento for maior do 
que isso, o capital tende 
a fluir de criptos para ou-
tros ativos de menor risco.  
“Analisando de uma forma 
mais técnica, existe uma 
forte correlação entre o ín-
dice da Nasdaq (empresas 
de tecnologia americanas) 
e as criptos. Analisando 
o modelo de precificação 
das ações da Nasdaq, que 
é baseado em um potencial 
de crescimento futuro des-
contando a taxa livre de ris-
cos em um horizonte bem 
longo, quando a taxa de ju-
ros sobe, o valor presente 

cai bastante. Um aumento 
alto na taxa de juros é um 
grande causador de crashes 
e bear market (mercado de 
baixa) para cripto e ações de 
tecnologia”, comenta.

Felipe acredita que é possí-
vel ainda neste ano comprar 
Bitcoin em algum ponto en-
tre 20-28k dólares. “Durante 
a alta, é importante realizar 
lucros e ter caixa preparado 
para comprar em momentos 
de mercado parecidos com 
o que teremos esse ano. O 
maior erro dos investidores 
é comprar o ativo quando o 
mesmo já subiu. Quem tem 
resultados nesse mercado 
compra quando os outros 
vendem e vendem quando os 
outros compraram. Esse será 
um ano bom para a compra”, 
completa.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANSOL

CNPJ 22.113.488/0001-04 NIRE 33400053966
A Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANSOL, no uso de suas 
atribuições Estatutárias, convoca os Cooperados Associados para partici-
parem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem reali-
zadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do acontecimento 
na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por 
meios virtuais no dia 26 de Março de 2022 em primeira convocação às 
09h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos Coo-
perados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01 (um) 
do Número total de Cooperados Associados e em terceira e última Às 
11h00min convocação  com a  presença  mínima de 10  (dez) Cooperados 
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia 
Geral Ordinária: 1- Prestação de Contas do Exercício do Ano de 2021; 
2- Relatório de Gestão; 3- Balanço Patrimonial; 4- Demonstração das So-
bras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2021; 5- Destinação 
das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2021; 6- Eleição 
do Conselho Fiscal; Assembleia Geral Extraordinária: 1- Entrada e Saída/
Renúncia de Cooperados; Niterói/RJ, 16 de Março de 2022.

JULIO CESAR DOS SANTOS VIEGAS
   DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPROVERB - COOPERATIVA DE CONSUMO 

DOS PROPAGANDISTAS, PROP. VENDEDORES E VEND. DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RJ.

CNPJ 29.448.621/0001-14 NIRE 33.4.0005625-6
CONVOCAÇÃO DE AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

E AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da COOPROVERB - COOPERATIVA DE CONSUMO 
DOS PROPAGANDISTAS, PROP. VENDEDORES E VEND. DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RJ, registrada na JUCERJA sob o NIRE 
33.4.0005625-6, e inscrita no CNPJ sob o nº. de registro 29.448.621/0001-
14, no exercício das suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da 
COOPROVERB, convoca todos os cooperados para participarem da AGE – 
Assembleia Geral Extraordinária e AGO – Assembleia Geral Ordinária, à ser 
realizada em sequência após o término da primeira, no dia 26/03/2022, na sua 
sede, Rua Raimundo de Farias, Edifício Nossa Senhora da Conceição, nº 137, 
sala 103, Centro, Itaboraí - RJ, CEP 24.800-037, em primeira convocação às 
13:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados; 
em segunda convocação às 14:00 h com a presença mínima de metade mais 
um do total de sócios cooperados, e em terceira e última convocação às 15:00 
h com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a 
ordem do dia. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte:  1 - Registro e apro-
vação de entrada e saída de cooperados da cooperativa: a) Entrada de coo-
perados; b) Saída de cooperados; c) Ratificação do quadro social atualizado 
dos cooperados; d) Eleição da diretoria para os cargos vacantes; A Ordem do 
Dia da AGO é a seguinte:  1 - Prestação de contas dos atos da Administração 
referente ao exercício de 2020, composta do Relatório de Gestão, Balanço Pa-
trimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas e Parecer do Conselho Fiscal; 2 
- Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas Apuradas; 3 - Eleição dos com-
ponentes do Conselho fiscal; 4 - Assuntos Gerais; Na data da presente con-
vocação, a cooperativa possui em seu quadro de cooperados, para efeito de 
quórum, o total de 20 (vinte) cooperados. Itaboraí – RJ, 12 de março de 2022.

Sra. Magna Walerya Pinto Pedreira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da Agro Verde - Cooperativa de Agricultores Rurais LTDA, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e em conformidade 
com a Legislação em vigor, convoca todos os Cooperados para 
ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, 
a serem realizadas no dia 26/03/2022, em sua Sede Social, localizada na 
Rua Ibiracoá, 200 – Colégio – Rio de Janeiro, às 14:00 horas em primeira 
convocação, com 2/3 do mínimo de sócios, as 15:00 horas, em segunda 
convocação, com o mínimo de metade mais 01, dos cooperados e às 
16:00 horas, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 
sócios, para tratar das seguintes Ordem do Dia: ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA: Item I – Prestação de Contas, do exercício de 2021, de 
acordo com o Artigo 52º do Estatuto Social, Item II –  Assuntos Gerais 
de interesse social, excluídos os de competência exclusiva da AGE. 
ASSEMBLEÍA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Item I – Entrada e Saída 
de Sócios.  Item II –  Alteração dos dados cadastrais e do Objeto Social 
da Filial de Guapimirim, junto a Receita Federal e III – Assuntos Gerais.  
Para os efeitos legais e estatutários, declara-se que, nesta data, é de 
180 (Cento e oitenta) o quantitativo de  Associados   da Cooperativa, 

Rio de Janeiro, RJ, 15 de março de 2022.
Rita de Cassia Alves do Nascimento 

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE DA CTTC RJ LEÃO BR. 
A CTTC RJ LEÃO BR CONVOCA TODOS OS ASSOCIADOS PARA 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA 
NO DIA 29 DE MARÇO DE 2022, NA NOSSA SEDE NA AV. ALVA-
RES DA ROCHA, 415 BLOCO 32 AP 106 ENGENHO DA RAINHA-
-RJ ÀS 11:00HS, A PRIMEIRA CHAMADA SERÁ ÀS 08:30HS, E EM 
SEGUNDA CHAMADA ÀS 09:30 HS, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CHA-
MADA ÀS 10:30 HS. SENDO NECESSÁRIO A PRESENÇA DE ME-
TADE +1 DOS COOPERADOS E EM CONVOCAÇÃO ÀS 11:00HS 
COM A PRESENÇA MINIMA DE 10 COOPERADOS. A PAUTA SERÁ 
A SEGUINTE: 1- ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA; 2- DECIDIR 
COMO SERÁ: A OPERAÇÃO DO MODAL DE TRANSPORTE PRIVA-
DO EM PARCERIA COM A ANBRASP-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
PASSAGEIROS, DOCUMENTAÇAÕ, APRESENTAÇÃO DOS VEICU-
LOS E CONDUTORES EM TODO BRASIL; 3- IMPLANTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO E DO TRANSPORTE AL-
TERNATIVO DE PASSGEIROS NO ESTADO DO PIAUIÍ; 4- Exclusão 
de cooperados; 5- Inclusão de cooperados; 6- ASSUNTOS GERAIS.

DIRETOR PRESIDENTE  
FLÁVIO MORAES DA SILVA

CONSELHO DE MINERVA
CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL

Sebastião Amoêdo, Vice-Presidente Executivo do Conselho de Minerva, 
no uso das atribuições que lhe confere os Estatutos sociais, convoca os 
Conselheiros Eméritos desse Conselho, em pleno gozo de seus direitos 
estatutários, para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no 
dia 27 de março (domingo) de 2022, no Salão Santa Bárbara do Museu 
Histórico do Exército e Forte de Copacabana, Rio de Janeiro, às 16h30 
em primeira convocação e às 17h00 em segunda e última convocação, 
com qualquer número de Conselheiros presentes, para deliberarem sobre 
a Ordem do Dia: 1.Eleição da Diretoria e Comissão Fiscal; 2.Posse da 
Diretoria e Comissão Fiscal; 3. Discussão e aprovação de alterações no 
Estatuto Social; 4. Propostas de realizações futuras; 5. Assuntos Gerais. 
Logo após, no Salão de Eventos, diplomação dos Conselheiros Eméritos 
Engenheiro Israel Blajberg e o Museu Histórico do Exército e Forte de 
Copacabana. Rio de Janeiro 10 de março de 2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AGO 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/partici-
parem da AGO, a realizar-se no dia 29.03.2022. 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)-Recomposição do Car-
go de Dir. Financeiro, CNF Estatuto Social Art 37 - $1º.; 2)-Prestação 
de Contas 2021; 3)- Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) 
Relatório de Gestão, b) Balanço, c) Demonstrativo das Sobras ou Per-
das Apuradas. 4) Eleição do Conselho Fiscal 2022/2023. 5) Destinação 
das Sobras ou Rateio das Perdas Apuradas. CARLOS EDUARDO VIEI-
RA. Diretor-Presidente, e MAIQUE CASTRO – CRCRJ, 15.03.2022.

COOPERNOVA – COOP. DE MOT. AUT. DO TRANSP. COMPL. DE 
PASS., FRETAMENTO E TURISMO LTDA.

CNPJ.: 05.029.926/0001-23
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

PELO PRESENTE EDITAL FICAM CONVOCADOS TODOS OS COO-
PERADOS DA COOPERNOVA EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS 
ESTATUTÁRIOS E LEGAIS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA À SER REALIZADA NA SEDE DA COOPERNOVA,
LOCALIZADA NA AVENIDA BRAZ DE PINA No. 1720 / SALAS 304 E 407 
– BRAZ DE PINA – RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 29/03/2022 EM 1a 
CONVOCAÇÃO ÀS 09:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 2/3 DOS 
ASSOCIADOS; EM 2a CONVOCAÇÃO ÀS 10:00H., C/ A PRESENÇA MÍ-
NIMA DE 50% + 1 DOS ASSOCIADOS; EM 3a E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO 
ÀS 11:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 10 ASSOCIADOS, PARA 
DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA: - PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021. * PARA EFEITO DE QUORUM, O 
No. DE COOPERADOS NESTA DATA É DE 063 (SESSENTA E TRÊS).

RIO DE JANEIRO, 15 DE MARÇO DE 2022.
FRANCISCO JOSÉ DA COSTA FERREIRA

DIRETOR PRESIDENTE

Atendimento de bancos e  
plataformas mostram piora nos serviços

AliExpress atua em 
mais de 200 países

O Centro de Estu-
dos em Finanças 
da Escola de Ad-

ministração de Empresas 
de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (FGVcef), 
em parceria com a Tolu-
na, revelou que o Índice de 
Qualidade de Atendimento 
de Bancos e Plataformas 
evoluiu negativamente em 
fevereiro de 2022, ten-
do como base janeiro de 
2021 (-2,73%). Os bancos 
tiveram perda de 3,20%, 
enquanto as plataformas, 
perderam (--2,52%). O Bra-
desco e a XP foram os mais 
bem avaliados nas catego-
rias Bancos e Plataformas 
respectivamente.

Os bancos apresentaram 
evolução negativa em to-
dos os critérios, com des-
taque para Disponibilidade 
(-2,75%). As plataformas 
apresentaram evolução ne-
gativa em todos os critérios, 
menos Lealdade (0,46%) 
que apresentou evolução 
positiva. Mas há destaque 
negativo muito grande pa-
ra Aconselhamento (-8,50), 
seguido por Realização 
(-3,63%), Disponibilidade 
(-3,53%) e Responsabilida-
de (-3,11%).

 Na amostra, 46,82% 
(contra 43,51% de feve-
reiro) dos investidores que 
indicaram que usam bancos 

como primeira opção pa-
ra investimentos, enquanto 
53,18% (contra 56,49% de 
fevereiro) apontaram plata-
formas como primeira op-
ção. Os números mostram 
alguma estabilidade no uso 
de bancos e plataformas, 
talvez indicando uma ten-
dência para essa estabilida-
de. É interessante ressaltar 
que o Nubank responde 
por aproximadamente 23% 
da amostra, enquanto o 
maior banco, Bradesco, res-
ponde por aproximadamen-
te 11%, números similares 
aos obtidos na pesquisa de 
janeiro de 2022. O FGVcef  
mostra que é importante 
olhar a evolução dos dados 
no futuro, mas a indicação 
atual é de prevalência das 
plataformas como principal 
caminho para os investido-
res brasileiros.

 
Geral

No geral, apenas Leal-
dade apresentou evolução 
positiva, em função do 
desempenho das plata-
formas, já que os bancos 
apresentaram queda nes-
se indicador. Realização 
foi o indicador com pior 
resultado, causado pe-
la evolução negativa nos 
dois segmentos: bancos e 
plataformas, mas com re-

sultado bem pior para as 
plataformas (-3,63%). Os 
demais critérios apresen-
taram evolução negativa.

Evolução individual

Com um volume maior 
que 10 respondentes, o Bra-
desco foi o banco mais bem 
avaliado pelos clientes em 
fevereiro de 2022, seguido 
pelo Itaú e BB, empatados. 
Mas é interessante ressaltar 
que em termos de evolução 
foi o BB que se destacou, 
com +1,3% de crescimen-
to médio nos critérios. Nas 
plataformas, a XP foi a mais 
bem avaliada, e o BTG o 
que apresentou maior evo-
lução, com crescimento mé-
dio de +0,80.

O FGVcef  mostrou 
que entre as plataformas, 
a mais bem avaliada foi a 
XP, mas foi o BTG a úni-
ca que mostrou evolução 
positiva, apesar de um 
grande recuo no critério 
Responsabilidade. Todas 
as demais, incluindo XP, 
recuaram na evolução ge-
ral. Inter, Modalmais e 
Rico apresentaram grande 
recuo no critério Acon-
selhamento, sendo que a 
Modalmais também apre-
sentou um grande recuo 
em Contato e Valor Perce-
bido. Plataformas: apenas 

BTG apresentou evolução 
positiva, todas as demais, 
negativa. A mais bem ava-
liada foi a XP.

O IQA busca identificar 
a qualidade de atendimento 
em bancos e plataformas, na 
visão de investidores. Men-
salmente (por vezes bimen-
salmente) é aplicada uma 
pesquisa em 500 investido-
res de todo o país. No mês 
de fevereiro, as entrevistas 
foram realizadas entre os 
dias 2 e 7 de março de 2022. 
Essa pesquisa consta de 36 
questões que buscam iden-
tificar a visão do investidor 
em 9 diferentes critérios, 
que são: eficiência - facili-
dade de uso e organização 
das ferramentas; disponibi-
lidade - problemas e dispo-
nibilidade do site do ban-
co/plataforma; realização 
- prazos de concretização 
das operações; privacidade 
- segurança dos dados/in-
formações; responsabilida-
de: resolução de eventuais 
problemas; aconselhamen-
to - clareza do aconselha-
mento e resultados obtidos 
com ele; contato - facilidade 
na resolução de problemas 
através de contatos pesso-
ais; valor percebido -  trans-
parência e competitividade 
dos diversos custos; e leal-
dade - recomendação a ami-
gos e parentes

O site de vendas in-
ternacionais do 
grupo Alibaba, o 

AliExpress, completa, no 
dia 28 de março, 12 anos de 
operação, período em que 
passou a atender mais de 
200 países, aceitar 16 mo-
edas nacionais diferentes e 
oferecer conteúdo traduzi-
do em 18 idiomas.

No Brasil, a data será 
comemorada com a cam-
panha “Farofa do Ali”, em 
parceria com a influencer, 
GKay, a Gessica Kayane. 
Assinada pela agência Al-
mapBBDO, a nova farofa 
terá, além da anfitriã GKay, 
influenciadoras como Viih 
Tube e Pequena Lo. No dia 
28, uma festa em uma ilha 
no metaverso, abrirá um 
período de 5 dias de pro-
moções no marketplace, em 
que milhares de novos itens 
serão incluídos, tempora-
riamente, na categoria frete 
grátis e os produtos pre-
feridos dos compradores 
brasileiros terão redução de 
preço de até 80%.

Ao longo da semana de 
comemoração, Gkay esco-
lherá um usuário do AliEx-
press por dia para ganhar 
um convite e ir, presencial-
mente, à sua festa, a dispu-
tada “Farofa da Gkay”, que 
acontece todos os anos, em 
dezembro, desde 2017. Para 
ter a chance de ser escolhi-
do pela influencer, é preci-
so publicar em suas redes 
sociais um vídeo contando 
que produto do AliExpress 
você levaria para a farofa 
e marcá-lo com a hashtag 
#DesafioFarofaDoAli.

As ações da campanha 
serão divulgadas, em horá-
rio nobre, nos principais ca-
nais de televisão do Brasil. 
Entre os programas em que 
será possível ver as peças da 
Farofa do Ali estão os inter-
valos do Big Brother Brasil 
e da nova versão da nove-
la Pantanal, ambos da TV 
Globo.

No universo digital, além 
da festa de 28 de março e 
lives com famosos, jogos 
online como a “Batalha 
Ali” incentivarão usuários a 
convidar amigos e conheci-
dos para aproveitar os des-
contos da Farofa. A ação, 
que vai misturar diversão 

e compras, premiará os fa-
rofeiros que mais atraírem 
usuários para o AliExpress. 
No total, R$ 8 milhões se-
rão distribuídos em prê-
mios, que ficarão dispo-
níveis para os ganhadores 
comprarem o que quiserem 
no AliExpress. Durante a 
semana, usuários poderão 
comprar, por apenas R$ 1, 
as chamadas “mistery box”, 
caixas com conteúdo des-
conhecido, em que uma se-
leção de produtos, que pode 
incluir itens especiais co-
mo smartphones e tablets, 
é enviada ao comprador. 
De acordo com Briza Bue-
no, diretora do AliExpress 
no Brasil, a festa de 12 anos 
explora um conceito valida-
do com grande sucesso pelo 
grupo Alibaba no mundo, o 
de misturar ações de diver-
são e entretenimento com 
festivais de compra.  “Nos-
sa festa de aniversário usa 
como referência uma ideia 
muito brasileira, a farofa da 
GKay, evento que impac-
tou dezenas de milhões de 
usuários em sua última edi-
ção e está em linha com o 
espírito do AliExpress, que 
busca dar características lo-
cais para suas ações”, afir-
ma. Segundo Briza, o con-
ceito da “farofa” se mistura, 
ainda, com inovações in-
troduzidas pelo AliExpress 
no e-commerce brasileiro, 
como o uso de live com-
merce, social commerce e, 
agora também, o recurso 
a eventos no metaverso. 
Ao longo de sua trajetória 
de 12 no Brasil, o AliEx-
press implementou diver-
sos recursos para melhorar 
a experiência de compra de 
seus usuários, como: adoção 
de 6 voos fretados semanais 
para o Brasil; transporte do 
exterior até o solo brasilei-
ro em 7 dias após o pedido; 
linha de produtos com en-
trega garantida até a porta 
do usuário em 15 dias; par-
celamento de itens em até 
6 vezes, sem cobrança de 
juros; criação de um ende-
reço, no Brasil, para devolu-
ção e troca de itens; entrada 
de vendedores brasileiros 
na plataforma; e serviço de 
atendimento ao consumi-
dor operado por nativos de 
língua portuguesa.
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