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Uma das mais importantes destas
forças apoiadoras da Soberania.
Por Paulo Metri, página 2

Uma maneira de proteger o
patrimônio é investir em ativos reais.
Por Robson Macedo, página 2

Instrumento foi usado na trilha
sonora de ‘O Mágico de Oz’.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

BC eleva
taxa de juros
em 1 ponto
percentual
Como esperado, o Comitê
de Política Monetária (Copom)
do Banco Central elevou a taxa
de juros Selic em 1 ponto percentual, para 11,75% ao ano. O
economista-chefe da Messem
Investimentos, Gustavo Bertotti, afirma que a alta seguiu
a expectativa da última ata da
instituição, que destacou inflação persistente. Mas Bertotti acredita que piora expressiva
dos balanços de riscos para inflação pode influenciar os novos
rumos da política monetária. O
mercado financeiro já precifica
uma Selic mais alta no fim do ciclo do aperto, com apostas em
torno de 13,50%. Página 3

IFI do Senado prevê alta no déficit,
que somará R$ 1,5 tri em 8 anos
Projeção é que rombo em 2022 suba para R$ 108 bi

O

déficit primário (despesas menos receitas do
governo, exceto juros)
previsto no Orçamento deve saltar
de R$ 76,2 bilhões para R$ 108,1
bilhões devido à guerra na Ucrânia e à alta do preço dos combustíveis, calcula a Instituição Fiscal
Independente (IFI), do Senado,
no Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de março, lançado
nesta quarta-feira.
Se a previsão for confirmada,
significa que em oito anos de
políticas econômicas ultraneoliberais, o Brasil terá acumulado
déficit primário superior a R$ 1,5
trilhão.

Outra constatação do relatório
do IFI é que a inflação continuará alta. Depois de atingir 1,01%
em fevereiro, maior taxa para um
mês desde 2015, o índice de preços ao consumidor deve seguir
pressionado nos próximos meses. O principal fator é o recente
reajuste nos preços dos combustíveis (18,7% para a gasolina e
24,9% para o diesel), anunciado
pela Petrobras como reação à
disparada do barril de petróleo
no mercado internacional.
“A fragilidade do quadro fiscal
e econômico exacerba-se em um
contexto internacional adverso.
Os maiores riscos estão concen-

trados na inflação e, consequentemente, nos juros. Sob o prisma
fiscal, a resultante será o aumento
da relação dívida/PIB”, conclui o
relatório, de acordo com a Agência Senado.
Constam também do relatório
análises da taxa Selic – que deve
continuar aumentando para ancorar a inflação da evolução do PIB
per capita – que subiu em 2021
mas ainda está abaixo de seu patamar mais alto, atingido em 2013
– e da dívida pública. Esta caiu de
88,8% para 79,6% do PIB em um
ano, mas tende a aumentar de novo, na visão do RAF, devido à alta
da taxa de juros.

Por 8x1, Fed
aumenta juros
dos EUA em
0,25 p.p.
O Comitê Federal de Mercado
Aberto do Federal Reserve (Fed)
aumentou, nesta quarta-feira, a
taxa básica de juros da economia
americana em 0,25 ponto percentual, em um intervalo de 0,25% a
0,50% ao ano. A elevação ficou
dentro do previsto pelos analistas
de mercado. Apenas um diretor
do Fed votou em um aumento
maior, de 0,5 p.p.
Os membros do banco central
norte-americano projetam inflação em 2022 de 2,6% para 4,3%.
Para 2023, as estimativas do comitê também subiram, de 2,3%
para 2,7%.
Segundo Sidney Lima, analista
da Top Gain, existe uma tendência de aumento da taxa de juros
para combater a alta generalizada
dos preços. Essa é a primeira alta
desde 2018, e a instituição já deixou claro a intensão em continuar
trabalhando com aumentos nas
próximas reuniões.
De acordo com o analista, a
expectativa do mercado é que a
taxa possa chegar em 1,87% até
o final do ano. Na divulgação foi
informado que a decisão do aumento foi aprovada com um placar de 8 a 1, o que vem em linha
com o que já tem sido demonstrado pelo chefe da instituição
Jerome Powell em seus últimos
pronunciamentos ao demonstrar
preocupações com a escalada
nos preços por lá. Página 8

Conflito Rússia–Ucrânia–EUA eleva
em até 30% preço dos fertilizantes

A

s sanções econômicas impostas à Rússia por causa
dos ataques à Ucrânia já
estão sendo contabilizadas pela agricultura brasileira. O setor
é dependente de fertilizantes do
mercado externo – e o país é o
principal fornecedor do produto.
Levantamento da plataforma Insumo Agrícola aponta aumento de
até 30% no preço dos fertilizantes.
“Nos primeiros 15 dias, desde o
início da ocupação russa, os fertilizantes químicos estão de 20% a
30% mais caros”, assinala o CEO
da Insumo Agrícola, Luca Lachica. A elevação dos custos, no entanto, já era uma tendência desde
novembro, quando a tensão nas

fronteiras entre Rússia e Ucrânia
se acentuou. A agricultura brasileira importa 85% do total de fertilizantes que consome em suas
lavouras. Rússia e Bielorrússia são
os principais fornecedores.
O conflito tem causado impactos em vários países, e com o Brasil
não poderia ser diferente. Apesar de
ser uma das grandes potências agrícolas do mundo, o país ainda não
tinha uma política de investimento
nacional na produção de fertilizantes necessários para atender às suas
demandas. De acordo com dados
da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), o Brasil teve uma demanda de 46 milhões de
toneladas de fertilizantes, sendo que

85% desse volume é importado e
apenas 15% é produzido por aqui.
Pelo fato de Rússia, Ucrânia e
Bielorússia serem grandes exportadores desses insumos, o Brasil
precisou se movimentar e esta semana o governo federal anunciou
o lançamento de um “Plano Nacional de Fertilizantes”, voltado ao
aumento de investimentos na produção a fim de reduzir a dependência de cerca de 85% da importação do produto. O Brasil busca
evitar o risco de desabastecimento
nas futuras safras segundo Luciana
Maria de Oliveira, advogada associada do escritório Cescon Barrieu
na área de comércio internacional
e comércio exterior.

Setor de
serviços se
retrai após
ômicron
O setor de serviços teve queda
de 0,1% na passagem de dezembro para janeiro, após acumular
um ganho de 4,7% nos dois últimos meses do ano passado.
Com o resultado, o setor ficou
7% acima do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020, e está
operando em nível pouco abaixo
de agosto de 2015. No entanto,
ainda se encontra 5,2% abaixo do
pico da série, registrado em novembro de 2014.
Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada
pelo IBGE.
“O setor de serviços não saiu
do lugar neste início de 2022,
tendo a sequência de bons resultados do último bimestre do ano
passado interrompida pelo recente surto da variante ômicron”,
explica o Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).
“A despeito deste resultado
fraco, os serviços continuam sendo o setor que mais tem progredido ultimamente”, prossegue a
análise do Iedi. “Ao menos para
o setor como um todo, não há
sinais da inflexão pela qual indústria e comércio passaram.”
“Há, contudo, segmentos com
um longo caminho pela frente.
Vejamos o caso dos serviços
prestados às famílias, que está
13,2% abaixo do pré-pandemia
e na passagem de dez/21 para
jan/22 apresentou a segunda
maior queda entre os ramos de
serviços: de -1,4% com ajuste
sazonal”, adverte o Instituto.
Página 4

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1287
R$ 5,2670
R$ 5,5946
R$ 0,7997
R$ 314,80

ÍNDICES
IGP-M

1,83% (fevereiro)
1,82% (janeiro)

IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,69%
0,81%
10,75%
0,63% a.m.
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Forças Armadas desejadas
Por Paulo Metri

E

ncarecidamente,
não digamos que
“o Brasil não precisa de Forças Armadas,
que só servem para tramar
golpes e derrubar governos
democraticamente eleitos”.
Não somos uma Suíça, que
possui um pequeno território e, consequentemente,
poucos recursos naturais
sendo cobiçados.
Elas devem ser planejadas em acordo com a nossa sociedade para serem as
Forças Armadas brasileiras.
Como tal, é desejado que sejam forças de defesa e, não,
de ataque, se bem que equipamentos de defesa podem
ser também usados para o
ataque. Como e quando elas
serão usadas deverá ocorrer
por escolha das forças políticas que estão no comando do país, representando
o povo, do que por escolha
dos próprios militares.
Elas não devem também
servir como agentes impositores da lei e da ordem, a
menos que sejam solicitadas
para tal por um dos três poderes do Estado, como rege
a Constituição. Inclusive, os
militares não devem ser os
julgadores da necessidade
de intervenção para garantir a lei e a ordem. Neste
contexto, não devem servir
como polícia política do governo de plantão, mesmo
que sua oficialidade se identifique com ele, lembrando
sempre que o verdadeiro
grande inimigo, possuidor
de poderio militar, que precisará ser eventualmente
confrontado, “está lá fora”.
Reconhece-se que existem, às vezes, interesses políticos internos contrários
à harmonia da sociedade
que devem ser combatidos
politicamente. Trata-se, por

exemplo, do caso de grupos neonazistas querendo
ter o controle, a qualquer
custo, do país. Se as polícias
não conseguirem conter os
exaltados e radicais destas
forças e havendo solicitação
de um dos três poderes, as
Forças Armadas deverão
garantir a lei e a ordem.
Partamos do princípio
que temos o povo brasileiro com alta compreensão
política e vamos escolher
nossas Forças Armadas. O
contingente delas pode ser
mínimo, até porque elas não
irão ter a tradicional necessidade de ocupação física
de territórios. Elas precisarão, para manter a posse e
a integridade de áreas, além
da expansão econômica e
populacional desejável, de
equipamentos com alto
conteúdo tecnológico. Então, as tecnologias de satélites, aviões, mísseis, drones, submarinos nucleares,
carros de combate e outras
serão indispensáveis. Isto
graças à grande extensão
territorial do Brasil, inclusive do seu mar, e às suas riquezas naturais espalhadas
por toda essa área.
As Forças Armadas brasileiras fazem, atualmente,
grande esforço de desenvolvimento
tecnológico
para vencer o atraso existente em relação às forças
de países desenvolvidos, o
que é meritório. Notar que,
com relação a equipamentos tecnológicos militares,
nenhum país conseguirá
comprar o equipamento
mais recente, pois este é
reservado ao país que o desenvolveu.
Com isto, ocorre que os
países em atraso tecnológico são obrigados a fazer
grande esforço de atualização, buscando não ficarem
em dependência. Isto acon-

teceu, por exemplo, com o
enriquecimento de urânio
que, para existirem usinas
nucleares no país, alguns
grupos propunham a compra do elemento combustível nuclear do exterior. No
entanto, brasileiros nacionalistas da Marinha e do Ipen
desenvolveram no país o
processo da ultracentrifugação não criando dependência tecnológica e mostrando
capacidade de desenvolver
tecnologia. Não é à toa o
fato que foi noticiado pela
mídia com vínculos externos, que houve corrupção
neste êxito tecnológico.
Mudando a linha de argumentação, no mundo atual,
existem a concentração da
comunicação de massas em
poucos grupos de mídia ligados a grupos econômicos, a
competição de narrativas, as
“fake news”, as guerras híbridas e outros conceitos. Não
pretendo analisá-los, apesar
de não negar suas importâncias. Pretendo me concentrar
na busca das razões do pensamento das nossas Forças
Armadas ser, de longa data,
conservador.
Para tal, atenho-me à oficialidade das nossas Forças
Armadas, que é quem detém cargos de comando
nestas Forças. Este contingente humano é proveniente da nossa sociedade, portanto, recebe a mesma carga
inicial cultural, histórica, de
costumes e genética de todos os brasileiros.
Estes oficiais vêm basicamente da classe média, uma
vez que os ricos não acham
a carreira militar atrativa, e
os pobres, com exceções,
não conseguem passar no
exame para ingressar nas
Academias Militares, pois
não têm recursos para frequentar bons cursos preparatórios, nem tempo para

estudar. Então, nossos oficiais são muito influenciados pela visão e compreensão de mundo da classe
média.
As Academias Militares
têm um papel muito relevante na formação dos
oficiais. Elas precisam formar aqueles que serão os
guardiões das armas da sociedade e que deverão só
usá-las para defendê-la de
inimigos externos e, nunca,
contra a própria sociedade.
Para eventuais confrontos
internos, existem as Polícias. Então, nas Academias,
a “brasilidade”, o amor pela
sociedade brasileira, deveria
ser transmitida e, assim, o
cadete, assimilaria o dever
de ser, também, responsável pelo bem-estar da sociedade, através do seu profissionalismo. Sei que isto é
difícil de ser transmitido.
Contudo, há uma concentração de conservadores
dentre os formandos destas
Academias, acima da média
da população, o que me leva a especular que, hoje, os
concursos para as Academias
Militares e, depois, o próprio
ensino ministrado por elas,
ceifam a pluralidade de posicionamentos humanos da
sociedade. Currículos e professores avivam a visão conservadora dentre os cadetes,
perpetuando este pensamento nas gerações militares.
As escolhas das “hipóteses de guerra” têm sido as
maiores afirmações do conservadorismo das nossas
Forças. Achar que a França irá ser nossa adversária
em uma guerra futura não
faz o menor sentido. Assim como, não faz sentido
imaginar que os integrantes
do MST vão se tornar guerrilheiros. Faz sentido para
mim, por exemplo, a invasão de Forças estrangeiras

ou de mercenários na Amazônia com interesse nas riquezas da região ou a busca
da apropriação de campos
do pré-sal também por Forças estrangeiras.
É extremamente reprovável que oficiais das Forças
Armadas usem as armas para
impor um governo totalitário
aos que deveriam proteger. É
dito que o poder corrompe,
entretanto, a formação militar deveria, de alguma forma,
vacinar o cadete para ele desejar ser, somente, o defensor
da sociedade. Certamente, o
currículo da formação a ser
transferida e a pedagogia
desta transferência nas Academias precisam ser repensadas.
O comando da Nação já
foi definido em 1988 e se dá
através de uma arquitetura de
repartição do poder por três
forças que se complementam, estando tudo descrito
na Constituição. A missão de
dissuasão de inimigos externos é, por si só, já grandiosa
demais e requer muita iniciativa e perseverança para defender um país do tamanho
do Brasil, com os recursos
naturais que possui e com,
hoje, parcos recursos financeiros e tecnológicos.
Os militares e os civis de
diversas profissões são corporativistas, acima do que
pode ser considerado como
benéfico. A rígida hierarquia
militar, vista por alguns como um erro, não é. Não há
“democracia” dentro de nenhuma instituição militar do
mundo. Se alguém acha que
a hipótese de ocorrer uma
guerra, na qual o Brasil esteja
envolvido, não é uma opção
verdadeira, deve se habituar
com a ideia que, na História,
a paz representa a situação
instável e a guerra, a estável.
É imperioso tratar de
questão hipotética, mas de-

licada. Trata-se da possibilidade de cooptação de elementos da nossa Força por
outra Força Armada. Obviamente, neste caso, o inimigo dissimula bem a busca
de cooptação. Oficiais brasileiros seriam convidados
a participar de reuniões de
trabalho, operações conjuntas, cursos na Academia do
outro país e outros eventos,
podendo o ardil não ser
nunca explicitado. Aliás, este ardil pode envolver poderes da República acima das
Instituições Militares.
O inimigo, nesta situação,
pode ser também a classe
que domina economicamente a sociedade brasileira. Em ambos os casos, a
nossa oficialidade, se consciente dos seus deveres, será
um obstáculo para os ardilosos que desejam manter a
nossa sociedade dominada.
Não existirá soberania
nacional, o Estado brasileiro não poderá assumir posições nacionalistas, e o Brasil
só será respeitado se várias
categorias e grupos políticos respaldarem as posições
tomadas pelos governos,
como representantes da
sociedade brasileira. Uma
das mais importantes destas forças apoiadoras são as
Forças Armadas.
Plagiando o estadista
francês Georges Clemenceau que disse que “a guerra
é um negócio muito importante para ser deixada para
os generais”, digo que “a
preparação para uma eventual guerra ou a demonstração constante da Soberania Nacional é um negócio
muito importante para serem deixadas para profissionais com pouco amor à
sociedade brasileira”.
Paulo Metri é conselheiro
do Clube de Engenharia.

A guerra na Ucrânia e os impactos no mercado imobiliário
Por Robson
Macedo

O

conflito
entre a Rússia e a
Ucrânia está causando grandes impactos na
economia global, especialmente no preço do barril
do petróleo e das commod-

ities agrícolas. Devido às
sanções econômicas, isolando a Rússia da economia
global, os países do Ocidente e outros estão evitando a
compra do petróleo russo
e, consequentemente, os
preços continuarão subindo. Além disso, o conflito
está gerando problemas na
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cadeia de suprimentos nos
mercados de commodities
de energia e agrícolas, principalmente, trigo e milho.
O cenário de energia se
agravou ainda mais por
causa da redução de investimentos na exploração de
petróleo gerada pela pandemia e pela bandeira ESG

(Environmental, Social and
Governance). Os três principais fatores usados para
mensurar o compromisso
sustentável de determinada
empresa). Com isso os produtores não conseguem suprir a necessidade suficiente
para alimentar o mundo.
Como resultado deste
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cenário haverá pressões inflacionárias sobre a economia
global, elevando os custos e
corroendo o poder aquisitivo
da população. Uma maneira
de proteger o patrimônio é
investir em ativos reais, tais
como os imobiliários. A aquisição do imóvel via leilão como sempre é muito vantajosa

e atrativa, já que o interessado
tem a possibilidade de comprar unidades com valores até
50% inferiores aos valores de
mercado. É uma alternativa
para todos os públicos, seja
investidor ou aquele que vai
comprar para morar.
Robson Macedo é CEO da BidYou.
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Pegar empréstimo ficará ainda mais caro
Copom decide pelo aumento da taxa de juros
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Além das fake news,
hipocrisia também está em alta

N

ão resta dúvida que a verdade é a primeira vítima da
guerra; a segunda poderia ser a ética. Países, especialmente EUA e Reino Unido, que lucram com dinheiro
vindo de oligarcas russos que açambarcaram estatais,
agora correm para bloquear os antes muito bem-vindos
recursos, após descobrirem que Putin é mau e herdou
dos comunistas o hábito de comer criancinhas no café da
manhã.
No Centro de Londres, as empresas offshore possuíam
uma em cada 10 das casas. Na Bolsa londrina, investidores
internacionais, que detinham, no início da década de 1980,
menos de 4% das ações, controlam atualmente 56%.
O articulista do jornal britânico The Guardian Larry Elliott mostra que o dinheiro, não só dos oligarcas russos,
mas também ditadores árabes e outros menos votados,
são essenciais para tapar os buracos na conta do país.
Elliott cita uma pouco conhecida publicação do governo chamada de Pink Book, que traz o balanço de pagamentos. O Reino Unido não tem superávit externo em
bens e serviços desde 1982, acumulando déficit de £ 1,3
trilhão (quase R$ 9 trilhões). Esse rombo vem sendo coberto pelo ingresso financeiro, especialmente turbinando a
City londrina, o mercado financeiro de alta movimentação
e baixos escrúpulos.
Nos EUA, estados como Delaware e Nevada são
classificados como paraísos fiscais. Nota nesta coluna
mostrou que “um relatório sobre lavagem de dinheiro
nos Estados Unidos conclui que mais de US$ 2,3 bilhões
foram lavados por meio de imóveis nos EUA nos últimos
cinco anos, e que imóveis comerciais estão envolvidos em
muitas dessas transações”.
Passado o conflito na Ucrânia, com alguns bens confiscados, as portas estarão novamente abertas, assim como
nunca foram fechadas para ditadores árabes, traficantes,
contrabandistas e cia.

Fake
O general Bento Albuquerque, ministro de Minas e
Energia, falou em entrevista que a prática de preços racionais na Petrobras levou a empresa a ter prejuízo de R$
133 bilhões entre 2011 e 2014. Os balanços da empresa
mostram, no período, lucro de R$ 56,5 bilhões, ou US$
34,8 bi.

Rápidas
De dono para dono: uma visão prática sobre gestão estratégica
– Volume II será lançado nesta quinta, com textos sobre
planejamento estratégico, startups, M&A e outros. Elaborada pelos sócios da Auddas, a obra conta com 23 artigos. O lançamento acontece às 19h na sede da empresa,
na Vila Olímpia, com transmissão ao vivo em auddas.
com *** A YES! Idiomas participa do Desenvolve RJ, que
acontece de 18 a 20 de março, em Três Rios *** O cantor
Valério Araújo apresenta Tributo a Cazuza nesta quinta, às
19h, no Américas Shopping, no Recreio dos Bandeirantes
(RJ) *** Nesta sexta-feira, das 10h às 15h, o Fashion Mall
(RJ) realizará campanha de doação de sangue em parceria
com o Hemorio *** A jornalista e escritora Jô Ramos
acaba de lançar seu podcast “Cultura à Flor da Pele”. No
programa quinzenal, na plataforma Spotify, serão apresentadas oportunidades do mercado editorial, entrevistas com
personalidades da literatura e agenda.

C

omo esperado, o
Comitê de Política Monetária do
Banco Central (Copom) aumentou nesta quarta-feira a
taxa básica de juros, a Selic,
em 1 ponto percentual, sendo fixada a 11,75% ao ano.
Esta foi a nona alta consecutiva da taxa de juros. A última decisão elevou a Selic
de 9,25% para 10,75% no
início de fevereiro. Boa parte do mercado acredita que
o Banco Central deve estender ainda mais o ciclo de
alta da taxa básica de juros
para conter a inflação.
Um conjunto de fatores no ambiente interno e
externo levou ao aumento
da taxa. O Copom explicou que no cenário externo,
o ambiente se deteriorou
substancialmente. O conflito entre Rússia e Ucrânia
levou a um aperto significativo das condições financeiras e aumento da incerteza
em torno do cenário econômico mundial. Em particular, o choque de oferta
decorrente do conflito tem
o potencial de exacerbar as
pressões inflacionárias que
já vinham se acumulando
tanto em economias emergentes quanto avançadas.
Em relação à atividade
econômica brasileira, a divulgação do PIB do quarto
trimestre de 2021 apontou
ritmo de atividade acima
do esperado. “A inflação ao
consumidor seguiu surpreendendo negativamente. Essa
surpresa ocorreu tanto nos
componentes mais voláteis
como nos itens associados à
inflação subjacente”.

A Selic é o principal instrumento de política monetária do país, responsável
por controlar a inflação,
além de influenciar todas
as taxas de juros, como as
taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos
e das aplicações financeiras.
Boa parte do mercado acredita que o BC deve estender
ainda mais o ciclo de alta
da taxa básica de juros para
conter a inflação. É, também, a taxa média cobrada
em negociações com títulos
emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic). Uma vez definida a taxa, o Banco Central
atua diariamente por meio
de operações de mercado
aberto – comprando e vendendo títulos públicos federais – para manter a taxa de
juros próxima ao valor definido na reunião.
Investimentos
Com a Selic mais alta, a
renda fixa tem atraído cada
vez mais investidores. Para Leandro Vasconcellos,
CFP®️, Head da mesa de
alocação Alta Renda e sócio da BRA, em momentos
como esse, vale apostar em
títulos atrelados à inflação
e títulos pós-fixados. “Eu
destacaria ainda a indústria
de fundos multimercados.
Existe um seleto grupo de
bons gestores globais que
são bastante habilidosos
em capturar movimentos
de preços globalmente. Nós
temos notado o bom de-

sempenho de algumas gestoras com esse perfil e essa
tendência deve se manter
daqui para frente”, complementa.
Segundo Jansen Costa,
sócio-fundador da Fatorial
Investimentos, o cenário
atual é de forte volatilidade
em que a maior dúvida do
mercado é onde vai parar a
Selic no fim de 2023. “Os
números de inflação vem
piorando e aumentando a
expectativa de elevação de
juros nessa curva. Prazos
mais curtos estão com taxas mais elevadas. O mercado tem medo do que pode acontecer com a alta de
juros no curto prazo, mas
entende que inflação vai
convergir para meta e cair
futuramente. Por isso, no
curto prazo, a maior oportunidade é em aplicações de
curto prazo com taxas mais
altas”, afirma.
“Pessoas que podem se
planejar no longo prazo
podem aplicar em títulos
IPCA +, que estão com taxas próximas a 6%. Então,
se o investidor puder esperar e alongar aplicações que
não precisar sacar antes do
vencimento, pode aproveitar para alongar e ter tranquilidade maior no longo
prazo”, comenta Jansen.
Ao longo de 2022, de acordo com Idean Alves, sócio e
chefe da mesa de operações
da Ação Brasil Investimentos, a expectativa de uma
redução nos juros ao longo
do ano está ficando cada
vez mais no retrovisor.
“Como toda política de
ajuste de juros tem seus re-

flexos efetivos normalmente após seis meses da mudança de taxas, os bancos
centrais vão ter que continuar acelerando as altas até
que um cenário de estabilidade econômica se apresente e uma nova política de
‘menos juros’ rumo ao crescimento possa ser adotada”,
afirma Idean.
Agro
A manutenção da Selic
em patamares muito elevados, conforme decisão
do Copom vai provocar
grande impacto nso custos do agro, com reflexos
inevitáveis nos preços dos
alimentos, commodities, insumos e biocombustíveis. A
avaliação é de Fábio de Salles Meirelles, presidente da
Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de São
Paulo (Faesp).
A inflação e os juros devem se manter em patamar
elevado por mais tempo,
diante das incertezas geradas pelo conflito na Europa. Essa é a conclusão do
Grupo Consultivo Macroeconômico da Associação
Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro
e de Capitais (Anbima). “A
percepção é de que o Banco Central estava prestes a
reduzir o ritmo de aumento dos juros – ou até mesmo declarar o fim do ciclo
de alta – quando a guerra
eclodiu. A atual conjuntura
levou o grupo a revisar a taxa Selic de 2022 de 12,00%
para 12,75%”, explicou a
associação.

Senado pede recuo no aumento do preço dos combustíveis

O

presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), cobrou
nesta quarta-feira que a Petrobras recue no aumento
do preço dos combustíveis,
anunciado na semana passada, em razão da queda do
preço do barril do petróleo.
Segundo ele, não haveria
necessidade de elevar os
preços naquela proporção.
“Não tenho a visão interna
da empresa, a única crítica
que fiz é que não precisava ter dado a aumento que
deu, do tamanho que deu,

de uma vez só. O barril sobe a gente aumenta, e o barril baixa a gente mantém?
É preciso que a Petrobras
recue o preço e o aumento
que deu”, cobrou Lira.
Lira defendeu subsídios
para que determinadas categorias possam arcar com o
aumento do preço dos combustíveis, como motoristas
de aplicativos, motoboys e
caminhoneiros. Segundo ele,
o contexto da guerra exige
sensibilidade política e, mesmo em ano de eleição, determinados setores são mais

SINTUR - SINDICATO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS
DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Rua Sete de Setembro, 98 – Cob 01 e 02
Edital de Convocação- O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e
Profissionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, de acordo
com art. 16 Capítulo I, Título III do Estatuto, convoca os trabalhadores das
empresas, PAINEIRAS-CORCOVADO LTDA, CNPJ n. 15.479.676/000187, AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S A, CNPJ n.
19.624.745/0001-50, RIOZOO ZOOLOGICO DO RIO DE JANEIRO S/A,
CNPJ n. 26.136.828/0001-65, CATARATAS DO IGUACU S/A, CNPJ n.
03.119.648/0006-84, para Assembleia Geral Extraordinária no dia 22/03/2022,
às 11:30 onze horas e trinta minutos em primeira convocação, com a presença
de 2% dos sócios, e em segunda com qualquer número às 12:00 horas, na
forma virtual em função da pandemia, para deliberarem a seguinte ordem
do dia: a) DEBATER, AVALIAR E DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA
DE ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
APRESENTADA PELAS EMPRESAS. Rio de Janeiro, 17 de março de 2022.
Fabrício Santos Guimarães- Presidente - SINTUR.

vulneráveis à elevação dos
preços. Arthur Lira considerou insensibilidade dizer que
subsídios desse tipo seriam
eleitoreiros.
“Só porque estamos em
um ano eleitoral e se quer
fazer uma lei que dê um subsídio para o motorista do
Uber, o taxista, o motoboy,
o caminhoneiro, e polemizar,
é uma falta de sensibilidade
muito grande. Nós vamos
votar com responsabilidade
fiscal. Acho que um subsídio
amplo atende quem pode arcar com a inflação no mundo

e a gente tem que privilegiar
quem não pode [arcar com
esse aumento]”, propôs o
presidente.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, em relação ao PL 1472/21, que cria
um sistema de bandas de
preços para limitar o reajuste dos derivados de petróleo e gás de cozinha (GLP)
ao consumidor final, Lira
afirmou que ainda “está
fora do radar”. O texto foi
aprovado pelo Senado na
semana passada e já chegou
à Câmara.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 006/2022. Datas: 06 de abril de 2022, às
13 horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial:
Geilson Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados
(automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. A Prefeitura
Municipal de Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as)
no prazo legal, que se encontram no Pátio terceirizado da concessionária
APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo
poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua Vereador Chequer Elias
nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, das 9h às 15h ou
ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.
EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA WHITELIMP
CNPJ: 30.557.715/0001-00 / NIRE: 33.4.0005657-4
A Presidente Sociedade Cooperativa WHITELIMP, no uso das atribuições
conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que realizar-se em nossa
sede, no dia 27 de março de 2022. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-ão em primeira convocação às 09:00 horas, com a presença de
2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de
cooperados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última
convocação, às 11:00 horas, com a presença mínima de 12 associados, a
fim de deliberarem sobre a seguintes ordens do dia: I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de
2021; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração de
Sobras ou Perdas Apuradas No Exercício; 5. Destinação das Sobras ou
Perdas no Exercício; 6. Eleição do Conselho Fiscal Exercício 2022/2023.
Niterói, 17 de março de 2022
Luciana das Neves Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE

4 Negócios & Empresas

LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Leilão milionário de
violino Stradivarius

E

stá sendo noticiado pela mídia internacional que a
casa de leilões Sotheby’s, de Londres, realizará leilão de um violino Stradivarius, podendo arrecadar US$
45 milhões (cerca de R$ 102 milhões). O instrumento
pode ser ouvido na trilha sonora original do filme O
Mágico de Oz. Informa-se que este violino é chamado
de “da Vinci, Ex-Seidel” – a parte da Vinci do nome
parece ter sido dada no início do século 20.
Este violino tem um passado célebre. Era de
propriedade do virtuoso russo-americano Toscha
Seidel, que pagou cerca de R$ 125 mil pelo instrumento e o possuiu por quase 40 anos. Sob sua
administração, além de integrar a trilha sonora do
icônico filme de 1939, o instrumento participou
de vários programas de rádio da CBS Network e
de gravações com grandes orquestras ao redor do
mundo.

Destaque para sala
no Centro do Rio
Tereza Brame (brameleiloes.com.br) está destacando
leilão da sala 1404 do prédio situado na Avenida Rio
Branco, 45, suplementar pela Rua Visconde de Inhaúma, 84. O imóvel possui as seguintes características:
sala comercial de fundos, andar alto, constituído de três
banheiros pequenos com piso e parede em cerâmica e
dois salões com divisórias. O prédio comercial modernizado, com 26 andares, seis elevadores, entrada e saída
reguladas por sistema de catraca, sistema de câmeras de
segurança. Portaria constituída em piso em porcelanato, paredes revestidas em madeira e fotos, teto rebaixado com luz embutida, ar-condicionado central. Servido
de água, luz, esgoto e telefonia, não possui garagem.
Avaliação: R$ 500.000,00. Leilão em andamento.

Anúncio de apto
na Barra da Tijuca
Andrea Rosa Costa (andrealeiloeira.lel.br) anuncia
leilão do apartamento 2002 na Av, Lúcio Costa, 3.300,
na Barra da Tijuca. Trata-se de unidade residencial
localizada no Condomínio Barramares. O bloco é de
fundos, próximo à Dulcídio Cardoso, com varanda e
conta com amplo salão de festas, bicicletário, pranchário, academia, duas piscinas na cobertura, sendo uma
aquecida. Condomínio com localização privilegiada,
com total infraestrutura de lazer e segurança. Avaliação:
R$ 1.114.084,00. Leilão em andamento.

Oportunidade
no Cosme Velho
Jonas Ryner (rymerleiloes.com.br) promove leilão
do apartamento 104/bl.01 na Rua Cosme Velho, 318,
apto.104/bl.01, Cosme Velho (RJ). O imóvel está
situado em rua bastante valorizada em razão de natureza exuberante em torno do edifício residencial. Em
poucos minutos se alcança a Lagoa Rodrigo de Freitas.
O condomínio é de alto padrão com porteiro 24 horas,
infraestrutura, 3 elevadores, com vagas na garagem bastante ampla e de fácil manobra. O apartamento possui
3 quartos, suíte, dependências completas e uma sacada,
piso frio e imóvel em muito bom estado. Avaliação: R$
1.498.363,00. Leilão aberto.

Equipamentos da Fiocruz
Norma Maria Machado (machadoleiloes.com.br)
realiza leilão de bens e equipamentos da Fundação
Oswaldo Cruz. São máquinas e utensílios. Destacando:
caldeira, forno, ar-condicionado e transformador trifásico, além de itens de escritório. Avaliação: R$ 8.000,00.
Leilão aberto.
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Chinesa Great Wall Motor
investirá R$ 10 bi no Brasil

A

Great Wall Motor
(GWM),
maior
montadora de veículos chinesa de capital
100% privado, anunciou,
nesta quarta-feira, investimento de R$ 10 bilhões até
2032 no Brasil, sendo R$ 4
bilhões até 2025.
A fábrica da empresa no
Brasil, que antes pertencia à
Mercedes-Benz, está localizada na cidade paulista de
Iracemápolis e vai produzir veículos elétricos, como
SUV e picape. A previsão é
de atingir capacidade instalada de 100 mil veículos por
ano.
“A eletromobilidade é
um fenômeno irreversível
e inexorável e a nossa fá-

brica de Iracemápolis será
a primeira fábrica fora dos
Estados Unidos, no continente americano, que produzirá veículos eletrificados
híbridos e puramente elétricos”, anunciou Pedro Bentancourt, CEO da empresa.
“Também esperamos que
nossos veículos híbridos sejam híbrido flex, possíveis
de serem abastecidos com
etanol”, acrescentou.
Segundo o governo do
Estado de São Paulo e a
prefeitura de Iracemápolis,
a empresa pode gerar 2 mil
empregos diretos até 2025.
“Esse anúncio de R$ 10 bilhões da maior montadora
de veículos da China está
relacionado à produção de

veículos 100% eletrificados
no interior de São Paulo.
Inicialmente essa fábrica
vai gerar 2 mil empregos de
curto prazo”, disse o governador de São Paulo, João
Doria.
Pedro Bentancourt informou que a produção pode
gerar ainda 200 ou 300 empregos indiretos em serviços de manutenção e 500
vagas indiretas em sistemistas. Ainda de acordo com o
executivo, a empresa também espera que, até 2025
ou 2026, obtenha um índice
de 50% de nacionalização
dos seus produtos.
A GWM anunciou também a implantação de 100
pontos de recarga para ve-

ículos elétricos e híbridos
em municípios do Estado
de São Paulo. Segundo o
governo paulista, a futura
rede de recarga da GWM
será alimentada principalmente por meio da instalação de placas fotovoltaicas.
Os equipamentos de recarga serão montados nos
pontos de venda e serviços da GWM, onde o carregamento será gratuito e
estará disponível para veículos eletrificados de qualquer modelo ou fabricante.
Também serão instaladas
estações de recarga em estabelecimentos comerciais
de grande circulação, como
estacionamentos, shoppings e supermercados.

Setor de serviços recuou 0,1% em janeiro

O

volume de serviços no Brasil
apresentou um
recuo de 0,1% na passagem
de dezembro de 2021 para janeiro deste ano. A queda veio
depois de dois meses em alta,
que acumularam ganho de
4,7% para o setor. O dado,
da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), foi divulgado
nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Apesar do resultado de
janeiro, o setor de serviços
ainda está 7% acima do nível de fevereiro de 2020, ou
seja, do patamar pré-pandemia. Os serviços tiveram
alta de 9,5% na comparação
com janeiro de 2021 e de
12,2% no acumulado de 12
meses, de acordo com os
dados divulgados hoje.
A receita nominal do setor recuou 1,6% na comparação com dezembro de
2021, mas subiu 15,3% em
relação a janeiro do ano
passado e 16% no acumulado de 12 meses.

Na passagem de dezembro para janeiro, três das
cinco atividades pesquisadas
tiveram queda no volume de
serviços: informação e comunicação (-4,7%), serviços
prestados às famílias (-1,4%)
e outros serviços (-1,1%).
Por outro lado, duas atividades tiveram alta no mês:
transportes (1,4%) e serviços profissionais, administrativos e complementares
(0,6%).
O índice de atividades turísticas, que também integra
da PMS, cresceu 1,1% ante dezembro, a oitava taxa
positiva nos últimos nove
meses, período em que acumulou um ganho de 69,6%.
Apesar disso, o segmento
de turismo ainda está 9,7%
abaixo do patamar pré-pandemia.
Segundo Felipe Sichel,
estrategista-chefe do Banco
Digital Modalmais, a PMS
variou -0,1%, vindo abaixo das nossas expectativas
(0,55%) e da mediana do
mercado (0,3%);

“Na variação anual, crescimento de 9,5% (ante 10,2%
da Modal e 9,3% do mercado). Por dentro do índice,
crescimento apenas em serviços profissionais, administrativos e complementares
(0,6%) e transportes, serviços auxiliares aos transportes
e correio (1,4%). Por outro
lado, queda em serviços prestados às famílias (-1,4%),
serviços de informação e comunicação (-4,7%) e outros
serviços (-1,1%). Destaque-se que esta foi a primeira
queda em serviços prestados
às famílias após 9 altas consecutivas, suas duas aberturas, serviços de alojamento
e alimentação e outros serviços prestados às famílias,
registraram leituras negativas
de -1,5% e -0,8%, respectivamente. Com isso, os serviços
às famílias estão 13,2% abaixo do nível pré-pandemia de
fevereiro de 2020.”
Ainda segundo ele, “dentro de transportes, transporte terrestre cresceu 2,1%
e Armazenagem, serviços

auxiliares aos transportes e
correio (3,4%). Já transporte aéreo, abertura mais volátil em transportes, cresceu
0,7% e após revisões na série
encontra-se 4,7% acima do
nível de fevereiro de 2020
(com a série anterior, tal número era -3,3%). A atividade de turismo, por sua vez,
cresceu 1,1% em janeiro e
encontra-se 9,7% abaixo do
nível pré-pandemia. Para
frente, ainda vemos potencial de crescimento nos serviços prestados às famílias
ao compararmos com seu
nível anterior a pandemia.
Contudo, o cenário para o
setor ainda é muito preocupante. A inflação alta, o
aperto das condições monetárias e financeiras com alta
dos juros e os desdobramentos do conflito geopolítico
na Ucrânia são alguns dos
desafios para os serviços.
Com o resultado de hoje e
as outras leituras mensais do
IBGE, projetamos uma queda de 0,38% no IBC-Br de
janeiro.”

CDL-Rio: portal teve mais de 500 mil acessos em 2021

O

portal de negócios do Clube de
Diretores Lojistas
do Rio de Janeiro (CDL-Rio) teve em 2021 mais de
500 mil visualizações, tornando-se um dos líderes de
sua categoria. A expectativa
é superar 700 mil acessos
em 2022.
Desenvolvido e atualizado diariamente pela própria
entidade, o portal foi criado para atender à crescente
demanda dos lojistas por
informações e serviços para todo o ciclo do crédito,
além de dados sobre o comércio do Rio de Janeiro.
“O portal do CDL-Rio
facilita o acesso dos lojistas a todos os serviços e

produtos oferecidos pela
entidade, atendendo com
muito mais riqueza de detalhes às demandas dos seus
associados, oferecendo informações atualizadas para
aqueles que buscam rapidamente como encontrar
soluções para os seus negócios e contratar serviços e
produtos de forma rápida,
dirigida e confiável”, diz
Aldo Gonçalves, presidente
do clube.
O CDL-Rio é uma das
mais tradicionais e representativas entidades do varejo brasileiro, dispondo
de um grande portfólio de
serviços inteligentes e produtos inovadores para dar
mais segurança na análise

VIDA CARE CLÍNICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
CNPJ nº 08.584.147/0001-88
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios a participarem da Assembleia de Sócios que se realizará no dia 28 de
março de 2022, às 17:00 horas, na sede da Sociedade, localizada na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1510, 15°
andar, Conjunto 152, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.547-005, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) em razão do abandono das funções de administração por
parte do Sr. Davi José Bergamim, desde o dia 01 de fevereiro de 2022, deliberar a sua destituição do cargo
de Administrador da Sociedade.
São Paulo, 17 de março de 2022.

de crédito e gestão de negócios em todas as suas etapas.
Nossos associados contam
com acesso ao maior e melhor banco de dados sobre
informações comerciais do
país, proporcionando cobertura de âmbito nacional.
Fundado no ano de 1955, o
principal objetivo do CDL-Rio foi a criação do Serviço de Proteção ao Crédito
– SPC, que revolucionou o
sistema de crédito no país.
Desde 2010 participa do
grupo de acionistas controladores da Boa Vista
Serviços, bureau de crédito
e administradora do Serviço Central de Proteção ao
Crédito, que atua em uma
rede de mais de duas mil

entidades de classe e distribuidores em todas as regiões do Brasil, oferecendo
uma grande variedade de
serviços e produtos para o
comércio, além de apoio ao
consumidor, como a Consulta CPF gratuita e o Cadastro Positivo.
O CDL-Rio, em parceria
com a Boa Vista Serviços,
conta com produtos de ponta para atender ao mercado
de informações de Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica, tais
como: a família Acerta Positivo, Define Positivo, Score
Crédito Positivo Pessoa Física/Pessoa Jurídica, as ferramentas de Gerenciamento
de Carteira, Blue Box, e de
prospecção de clientes.

FLIGHT CARE CLÍNICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
CNPJ nº 30.456.368/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios a participarem da Assembleia de Sócios que se realizará no dia 28 de
março de 2022, às 17:00 horas, na sede da Sociedade, localizada na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1510, 15° andar,
Conjunto 152, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.547-005, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: (i) em razão do abandono das funções de administração por parte do Sr. Davi
José Bergamim, desde o dia 01 de fevereiro de 2022, deliberar a sua destituição do cargo de Administrador da
Sociedade.
São Paulo, 17 de março de 2022.
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Setor segurador inicia o ano com alta de 6,4%

A

pós encerrar o último mês do ano
passado com desempenho muito positivo,
no primeiro mês do ano, a
contratação de seguros foi
16,1% menor na comparação com dezembro de 2021.
A melhor base de comparação, porém, é contra o mês
de janeiro do ano anterior,
que registrou crescimento
de 6,4%, totalizando um
volume de R$ 26 bilhões
(sem Saúde e Dpvat), revela
a nova edição da publicação
Conjuntura CNseg nº 66,
da da Confederação Nacional das Seguradoras.
Segundo o editorial assi-

nado pelo presidente CNseg, Marcio Coriolano, o
primeiro trimestre do ano,
isoladamente, não terá potencial para indicar a capacidade de manutenção de
taxas de evolução setorial,
tendo em vista que os efeitos do processo eleitoral, da
política econômica e dos
conflitos geopolíticos serão
fatores decisivos na composição dos cenários.
Marcio Coriolano avalia
que esse efeito interanual
global de 6,4% levou a que
a taxa anualizada dos seguros – comparação de 12
meses móveis terminados
em janeiro – superassem a

já alta taxa do final do ano
passado. Essa evolução
anualizada passou de 11,9%
para 12,1%, um ganho real
de 3,4%.
O destaque do mês de
janeiro foi o segmento de
Danos e Responsabilidades, que teve crescimento
na casa de dois dígitos,
20,2% na comparação entre os meses de janeiro de
2022 e 2021.
O produto Automóveis
registrou a maior alta mensal interanual desde julho
de 2013 e encerrou o mês
com R$ 3,4 bilhões em prêmios diretos, 19,6% acima
do arrecadado em janeiro

de 2021. Já o segmento de
Cobertura de Pessoas acumulou quase R$16 bilhões,
representando leve crescimento de 0,3% em relação
ao primeiro mês de 2021.
O interesse por produtos
do segmento de Capitalização manteve a tendência de
alta registrada nos últimos
meses do ano passado. Os
Títulos de Capitalização registraram desempenho mais
alto de 6,1% em janeiro em
relação ao mesmo mês do
ano passado.
Confira o vídeo-release
com os comentários do
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano.

Moby comemora 10 anos
de atividades no mercado

T

odo negócio que
requer
planejamento, empenho
e ações diferenciadas idealizam, realizam e empreendem proporcionando
o melhor para o cliente
final. A Moby Corretora
de Seguros iniciou seu ciclo em 2012, atuando na
comercialização de apólices voltadas para a venda
do seguro automóvel no
ambiente online, com foco na excelência no atendimento, desde o início da
negociação ao fechamento
do contrato de apólice no
ambiente virtual, traçan-

do o perfil do segurado de
acordo com as suas necessidades.
O planejamento é uma
iniciativa que requer a prática de tudo que é definido
para obter sucesso em uma
empresa. Com a estratégia
de se tornar uma corretora
que atende pela internet,
Arley Boullosa e Liliane
Barros conduziram a operação com cautela, por ser
algo ousado para a época.
Também declarou que a Moby iniciou as suas atividades
em 2012 e conduziu essa história atuando com a venda
do seguro pela internet.

TIJOÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº 14.522.198/0001-88
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por ação)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Balanço Patrimonial
Demonstração dos Resultados
Reservas de
ATIVO
Notas 31/12/2021 31/12/2020
Notas 31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas 31/12/2021 31/12/2020
lucros
Ativo circulante
Passivo circulante
Receita líquida de produtos e serviços
Reserva de Dividendos Lucros
Caixa e equivalentes de caixa
4
5.473
12.822
Contas a pagar
11
2.948
2.956 operacionais
19
236.255 221.812
Capital Reserva retenção adicionais acumuAplicação financeira vinculada
5
7.567
7.963
Encargos do setor
12
12.534
12.719 Custo dos produtos e serviços
20 (121.384) (114.923)
Nota social legal de lucros propostos lados Total
Contas a receber
6
23.294
23.201
Partes relacionadas
13
665
1.181 Lucro bruto
114.871 106.889
13.801 2.760 14.617
- 31.178
Em 31/12/2019
Impostos a recuperar
7
328
103
Salários, provisões e encargos sociais
Despesas operacionais
Outros créditos
8
a recolher
14
1.866
1.591 Despesas gerais e administrativas
4.552
2.728
(8.237)
(7.457) Lucro líquido
21
- 65.800 65.800
Provisões participações nos lucros,
Total do ativo circulante
41.214
46.817
Lucro antes do resultado financeiro
106.634
99.432 do exercício
gratificações, bônus e encargos
15
1.848
- Receitas financeiras
Ativo não circulante
22
594
372 Constituição
- 18.800
- (18.800)
Impostos e contribuições a recolher
16
3.904
2.911 Despesas financeiras
Depósito caução - aluguel
42
42
22
(378)
(363) de reservas
Outras obrigações
Outros créditos L.P.
8
427
1 Resultado financeiro
216
9 Distribuição
- (14.617)
- (37.000) (51.617)
Impostos diferidos
24(a)
529
- Total do passivo circulante
23.765
21.359 Lucro antes do IRPJ e da CSLL
106.850
99.441 de dividendos 18.3
Imobilizado
9
52.991
47.760 Passivo não circulante
IRPJ e CSLL - Corrente
24(b) (36.689) (33.428) Proposição de
Intangível
10
4.470
776
Provisão para riscos
27
20
- IRPJ e CSLL - Diferido
24(b)
529
(213) distribuição
10.000 (10.000)
Total do ativo não circulante
58.459
48.578
Obrigações especiais
17
27.637
28.675 Lucro líquido do exercício
70.690
65.800 de dividendos 18.3
13.801 2.760 18.800
10.000
- 45.361
Total do ativo
99.673
95.395 Total do passivo não circulante
27.657
28.675 Lucro por ação - Em R$
18.4
5,12
4,77 Em 31/12/2020
Lucro líquido
Patrimônio líquido
Demonstração dos resultados abrangentes
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31
do exercício
- 70.690 70.690
Capital social
18.1
13.801
13.801
de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais,
31/12/2021 31/12/2020 Constituição
Reservas de lucros
18.2
34.450
21.560
exceto quando indicado de outra forma)
- 31.690
- (31.690)
70.690
65.800 de reservas
Dividendos adicionais propostos
18.3
10.000 Resultado do exercício
1. Contexto operacional: A Tijoá Participações e Investimentos S.A. (Companhia Total do patrimônio líquido
- Distribuição
48.251
45.361 Outros resultados abrangentes
ou Concessionária) é uma sociedade anônima de capital fechado, de direito priva- (18.800)
- (39.000) (57.800)
70.690
65.800 de dividendos 18.3
Total do passivo e patrimônio líquido
99.673
95.395 Resultado abrangente total do exercício
do, constituída em 23 de dezembro de 2011, que tem por objeto a exploração de
Pagamento
potenciais hidráulicos para fins de geração de energia elétrica na usina Três Ir- contratuais, quanto pela venda desses ativos financeiros. Além disso, os termos A Companhia não segrega valor residual dos principais componentes de seu de dividendos
mãos (Usina) e de atividades correlatas e auxiliares à exploração desses aprovei- contratuais devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de paga- ativo imobilizado, uma vez que ao final de suas vidas úteis não são espera- adicionais
tamentos e respectivas instalações, observadas as normas regulamentares apli- mento de principal e juros sobre o valor do principal em aberto; · Valor justo por dos resultados positivos com a sua alienação. Eventuais ganhos ou perdas propostos
18.3
- (10.000)
- (10.000)
cáveis. A Companhia detém a concessão em regime de alocação de cotas de ga- meio do resultado (VJR): quando os ativos financeiros não são mensurados pelo resultantes da baixa de bens do ativo imobilizado, calculados como sendo a Em 31/12/2021
13.801 2.760 31.690
- 48.251
rantia física e de potência da Usina até 10 de outubro de 2044, conforme Contrato custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou quan- diferença entre valor líquido da venda e o valor contábil do ativo, são incluíde Concessão nº 03/2014-MME, assinado em de 10 de dezembro de 2014, outor- do são designados como tal no reconhecimento inicial. Os instrumentos financei- dos na demonstração do resultado em que o ativo foi baixado. A depreciação conta de Obrigações Especais é amortizado por montante equivalente a depreciação calculada sobre o valor do bem adquirido (UG-05) com esses recursos,
gado pela União, através da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O ros são designados a mensuração pelo valor justo por meio do resultado quando a é calculada de forma linear de acordo com as taxas definidas pela ANEEL.
de forma que o efeito desta despesa seja anulado no resultado do exercício.
Contrato determina que toda garantia física de energia e de potência da Usina Companhia gerencia e toma as decisões de compra e venda de tais investimentos, 10. Intangível
Licenças de
Outros
será alocada, integralmente, em regime de cotas destinadas às Distribuidoras do com base em seu valor justo e de acordo com a estratégia de investimento e geuso e Software Intangíveis Total Assim sendo, em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 os saldos da conta estão
Sistema Interligado Nacional – SIN, a Concessionária, será remunerada por recei- renciamento de risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial, Saldo em 31 de dezembro de 2019
573
- 573 demonstrados como segue:
31/12/2021 31/12/2020
ta decorrente da aplicação da tarifa calculada pela ANEEL denominada Receita custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos, Adições
124
- 124
27.637
28.675
Anual de Geração (RAG), a qual passou a receber receita a partir de outubro de bem como os resultados de suas flutuações no valor justo. A classificação dos Transferências (*)
370
- 370 Obrigações especiais
27.637
28.675
2014. Os investimentos realizados pela Concessionária, seja de ampliação ou ativos financeiros é baseada tanto no modelo de negócios da Companhia para a Amortização
(291)
- (291)
melhoria, serão avaliados e incorporados à RAG no processo de revisão tarifária gestão dos ativos financeiros, quanto nas suas características de fluxos de caixa. Saldo em 31 de dezembro de 2020
776
- 776 18. Patrimônio líquido: 18.1. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e de
2020,
o
capital
social
da
Companhia
é
de
R$
13.801
dividido
em
13.801.000
subsequente. A Usina localiza-se no município de Andradina, SP com uma potên- Da mesma forma, a Companhia classifica os passivos financeiros como subse- Transferências (*)
4.311 4.311
cia instalada total de 807,5 MW e energia assegurada 217,5 MWh. 2. Elaboração quentemente mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do re- Amortização
(152)
(465) (617) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Cada ação ordinária dá
e apresentação das demonstrações contábeis: 2.1. Bases de preparação e sultado. Os passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado utilizam o Saldo em 31 de dezembro de 2021
624
3.846 4.470 direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
A distribuição das ações está assim representada:
apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram método de taxa de juros efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor de li- Taxa de amortização %
20%
20%
31/12/2021 31/12/2020
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compre- quidação. A Companhia não realizou operações com instrumentos financeiros de- (*) Refere-se a itens transferidos do imobilizado para o intangível para melhor
6.914
6.914
endem aquelas previstas na legislação societária brasileira, nos Pronunciamen- rivativos ou realizou operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham classificação contábil. Substancialmente o saldo refere-se à benfeitoria na UNESP, Juno Participações e Investimentos S.A.
Furnas Centrais Elétricas S.A.
6.887
6.887
tos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con- caráter especulativo. e) Imobilizado: O imobilizado é registrado ao custo de aqui- conforme convênio assinado de 05 anos, sendo amortizado pelo prazo do contrato.
13.801
13.801
tábeis – CPC e Resoluções emitidas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilida- sição. A depreciação é computada pelo método linear, de acordo com as taxas 11. Contas a pagar
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
de. As demonstrações contábeis da Companhia estão sendo apresentadas confor- definidas pela ANEEL e demonstradas na Nota Explicativa nº 9. A Companhia reco- Materiais e serviços (a)
2.948
2.833 18.2. Reservas
2.760
2.760
me Orientação Técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e nhece ativo de direito de uso e seu respectivo passivo de arrendamento para os Passivo de arrendamento (b)
123 Reserva legal (a)
31.690
18.800
evidenciação a serem observados quando da divulgação dos relatórios contábil- contratos de bens de valor significativo e prazo superior a 12 meses, a valor pre- Total
2.948
2.956 Reserva de lucros (b)
34.450
21.560
-financeiros, em especial das contidas nas notas explicativas. A Administração sente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há bene- (a) A conta de fornecedores é composta principalmente por saldos a pagar Total de Reservas
confirma que estão sendo evidenciadas todas as informações relevantes próprias fícios econômico-futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as de materiais de manutenção e serviços da mesma natureza e imobilizado.
(a) Reserva legal é constituída no montante de 5% do lucro líquido do exercídas demonstrações contábeis e que estas correspondem às utilizadas em sua perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da venda com o (b) Vide Nota Explicativa nº 9.
cio, limitada a 20% do capital social. (b) Em 30 de abril de 2020, por meio da
gestão. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado. f) Intan- 12. Encargos do setor
31/12/2021 31/12/2020 Assembleia Geral Ordinária - AGO, os acionistas aprovaram a distribuição do
foram autorizadas pela diretoria em 24 de janeiro de 2022. a) Base de mensura- gível: Os ativos intangíveis compreendem direitos de uso de software. A amortiza- P&D - Pesquisa e desenvolvimento
4.368
3.721 saldo remanescente da Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2019,
ção: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, ção é registrada pelo método linear, conforme taxas demonstradas na Nota Expli- TFSEE - Taxa de fiscalização dos serviços de
no montante de R$ 14.617, pagos aos acionistas em junho de 2020. Assim
com exceção dos instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor justo. b) cativa nº 10. g) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impair- energia elétrica
50
45 como, em 08 de junho de 2021, por meio da Assembleia Geral Ordinária e
Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações contábeis são ment): Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação CFURH - Compensação financeira pela utilização
Extraordinária - AGOE, os acionistas aprovaram a distribuição do saldo remaapresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as infor- da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos financeiros são conside- de recursos hídricos
646
1.178 nescente da Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2020, no montante
mações financeiras divulgadas nas demonstrações contábeis apresentadas em rados ativos não recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais TUST - Tarifa de uso do sistema de transmissão
de R$ 18.800, pagos aos acionistas em junho de 2021.
Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que e conexão
7.470
7.775 18.3. Distribuição de lucros (dividendos)
31/12/2021 31/12/2020
outra forma. 2.2. Julgamentos e estimativas contábeis: Na aplicação das práti- tenham impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimen12.534
12.719 Lucro líquido do exercício
70.690
65.800
cas contábeis descritas na Nota Explicativa nº 3, a Administração deve fazer jul- to. h) Provisões: Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obri- Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Em conformidade com a Lei (-) Constituição da reserva de retenção de lucros
(31.690)
(18.800)
gamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis utilizados na gação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passa- 14.120/2021, as concessionárias de serviços públicos de distribuição, trans- (-) Dividendos adicionais propostos
(10.000)
preparação das demonstrações contábeis, que de acordo com as normas do CPC, do, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obriga- missão e geração de energia elétrica, as permissionárias de serviços públicos (-) Dividendos propostos/pagos
(39.000)
(37.000)
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam ção e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a de distribuição de energia elétrica e as autorizadas à produção independente O Estatuto Social da Companhia prevê pagamento de dividendos anuais
a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em de energia elétrica, devem investir anualmente um percentual de sua receita de, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei
receitas e despesas. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. 2.3. parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido operacional líquida – ROL em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecno- 6.404/76. Adicionalmente, a Diretoria poderá levantar balanços semestrais
Pronunciamentos, normas e interpretações que não estavam em vigor em 31 como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. lógico do setor de energia elétrica. As empresas do setor de geração de energia ou trimestrais e submeter à Assembleia Geral de Acionistas o pagamento de
de dezembro de 2021 Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resul- elétrica, devem investir no mínimo 1% de sua Receita Operacional Líquida juros sobre o capital próprio e/ou dividendos à conta do lucro apurado no peiniciados após 1º de janeiro de 2021, conforme segue: (a) Reforma da taxa de juros tado, líquida de qualquer reembolso. i) Lucro por ação: A Companhia efetua os – ROL em projetos de P&D regulados pela ANEEL. Taxa de Fiscalização dos ríodo, bem como o pagamento de dividendos intermediários à conta de lucros
de referência - Fase 2 (alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS cálculos do lucro por ações utilizando o número de ações ordinárias totais, ao fim Serviços de Energia Elétrica (TFSEE): A TFSEE foi criada, pela Lei nº 9.427, acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço, "ad refe7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16) – A partir de 1º. de janeiro de 2021. (b) Con- do exercício correspondente ao resultado conforme pronunciamento técnico CPC de 26/12/1996, e regulamentada pelo Decreto nº. 2.410, de 28/11/1997, com rendum" da Assembleia Geral Ordinária. Em 17 de julho de 2020, por meio da
tratos Onerosos – custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37) 41. j) Reconhecimento de receita: A receita operacional do curso normal das ati- a finalidade de constituir a receita da ANEEL para cobertura das suas despe- Assembleia Geral Extraordinária AGE, os acionistas aprovaram a distribuição
– A partir de 1º. de janeiro de 2022. (c) Imobilizado: Receitas antes do uso preten- vidades da Companhia é medido pelo valor justo da contraprestação recebida ou a sas administrativas e operacionais. A Lei nº. 12.783, de 11/01/2013, reduziu de dividendos intermediários no montante de R$ 15.000 e pagos aos acionisdido (alterações ao CPC 27/IAS 16) - A partir de 1º. de janeiro de 2022. (d) Refe- receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente a TFSEE de 0,5% (cinco décimos por cento) para 0,4% (quatro décimos por tas em julho de 2020. Em 17 de agosto de 2020, por meio da Assembleia Geral
rência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3) - A partir de 1º. de de que os riscos e benefícios mais significativos foram transferidos para o compra- cento) do valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou Extraordinária AGE, os acionistas aprovaram a distribuição de dividendos injaneiro de 2022. (e) Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante dor, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a autorizado. Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos termediários no montante de R$ 10.000 e pagos aos acionistas em agosto de
(Alterações ao CPC 26/IAS 1) - A partir de 1º. de janeiro de 2023. (f) IFRS 17 Con- entidade, de que os custos associados possam ser estimados de maneira confiável, (CFURH): A Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - 2020. Em 26 de outubro de 2020, por meio da Assembleia Geral Extraordinária
tratos de Seguros - A partir de 1º. de janeiro de 2023. A Companhia não adotou e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável. CFURH é um percentual que as concessionárias e empresas autorizadas a pro- AGE, os acionistas aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no
antecipadamente essas normas na preparação destas demonstrações contábeis. A receita de distribuição de energia elétrica é reconhecida no momento em que a duzir energia por geração hidrelétrica pagam pelo uso dos recursos hídricos montante de R$ 12.000 e pagos aos acionistas em novembro de 2020. Em 05
Entretanto, não se espera que essas normas novas e alteradas tenham um impac- energia é faturada. A receita não faturada, relativa ao ciclo de faturamento men- para a geração de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. de janeiro de 2021, por meio da Assembleia Geral Extraordinária AGE, os acioto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia. 3. Principais práti- sal, é apropriada considerando-se como base a carga real de energia disponibili- gerência a cobrança da taxa e a distribuição dos recursos arrecadados entre nistas aprovaram a distribuição de dividendos adicionais referente ao exercas contábeis adotadas: a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes zada no mês e o índice de perda anualizado. Historicamente, a diferença entre a os municípios, Estados e a União. Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão cício de 2020, no montante de R$ 10.000 e pagos aos acionistas em janeiro
de caixa são classificados em conformidade com seu prazo de realização, sendo receita não faturada estimada e o consumo real, a qual é reconhecida no mês (TUST): A Resolução 281, de 1º de outubro de 1999, estabelece as condições de 2021. Em 08 de junho de 2021, por meio de Assembleia Geral Ordinária e
demonstrados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até as subsequente, não tem sido relevante.
gerais de contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão. A cobran- Extraordinária AGOE, os acionistas aprovaram a distribuição de dividendos
datas de encerramento dos exercícios e deduzidos, quando aplicável, de provisão 4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2021 31/12/2020 ça está regulamentada pela Resolução Normativa ANEEL nº 559/2013 que adicionais referente ao exercício de 2020 no montante de R$18.800 e pagos
para ajuste ao seu valor líquido de realização. b) Contas a receber de clientes e Caixa e bancos
97
43 define o pagamento do uso do sistema de transmissão por meio da aplicação aos acionistas em junho de 2021. Em 16 de junho de 2021, por meio de Asprovisão para risco de crédito: As contas a receber de clientes são registradas e Aplicações financeiras
5.376
12.779 das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – TUST aos sistemas de trans- sembleia Geral Extraordinária AGE, os acionistas aprovaram a distribuição de
mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses crédi5.473
12.822 missão de energia elétrica, a operação e administração da Rede Básica é dividendos intermediários no montante de R$ 6.000 e pagos aos acionistas
tos e deduzidas das provisões para risco de crédito, a qual é reconhecida conside- Incluem caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras com liqui- atribuição do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.
rando-se a avaliação individual dos créditos, a análise da conjuntura econômica dez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. 13. Partes relacionadas 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020 em junho de 2021. Em 09 de agosto de 2021, por meio de Assembleia Geral
Extraordinária AGE, os acionistas aprovaram a distribuição de dividendos ine o histórico de perdas registradas em períodos anteriores por faixa de vencimen- As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificaPassivo Resultado
Passivo Resultado termediários no montante de R$ 10.000 e pagos aos acionistas em agosto de
to, em montante considerado suficiente pela Administração da Companhia para das na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. Os Furnas Centrais Elétricas
2021. Em 12 de novembro de 2021, por meio de Assembleia Geral Extraordinácobertura de prováveis perdas na realização conforme os valores demonstrados na equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromis- S.A.
665 (11.407)
1.181 (12.471)
Nota Explicativa nº 6. c) Tributação sobre a renda: Tributos correntes: A provisão sos de caixa de curto prazo e não para investimento financeiro ou outros fins.
665 (11.407)
1.181 (12.471) ria AGE, os acionistas aprovaram a distribuição de dividendos intermediários
para tributos sobre a renda está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 o saldo está aplicado em Certificado de O saldo do passivo em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, referem-se aos no montante de R$ 10.000 e pagos aos acionistas em novembro de 2021. Em
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque exclui Depósito Bancário – CDB, em instituições financeiras de primeira linha, remu- valores a pagar referente ao encargo da Tarifa de Uso do Sistema de Trans- 21 de dezembro de 2021, por meio de Assembleia Geral Extraordinária AGE, os
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de ex- nerado às taxas de 98% e 97% do CDI - Certificado de Depósito Interbancário. missão (TUST). Os valores registrados no resultado de 31 de dezembro de acionistas aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no montancluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para A Companhia tem políticas de investimentos financeiros que determinam 2021 e de 2020 referem-se ao encargo da TUST e ao Contrato de Prestação de te de R$ 13.000 e pagos aos acionistas em dezembro de 2021.
31/12/2021 31/12/2020
imposto sobre a renda é calculada com base nas alíquotas vigentes no fim do que os investimentos se concentrem em valores mobiliários de baixo risco. Serviços de Operação junto ao sistema elétrico da UHE Três Irmãos. Os saldos 18.4. Lucro por ação
70.690
65.800
exercício, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido da Com- 5. Aplicação financeira vinculada
31/12/2021 31/12/2020 de passivos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, bem como as transações Lucro líquido do exercício
13.801.000 13.801.000
panhia são calculados da seguinte forma: i) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica: Aplicações financeiras – Fiança
7.567
7.963 que influenciaram o resultado do exercício, relativas as operações com partes Quantidade de ações
Lucro
por
ação
Em
R$
5,12
4,77
à alíquota de 15%, acrescida da alíquota de 10% para o montante de lucro tribu7.567
7.963 relacionadas, estão apresentadas no quadro acima e foram realizadas em
31/12/2021 31/12/2020
19. Receita líquida
tável que exceder o valor de R$ 240; ii) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o saldo da conta está aplicado em condições usuais de mercado para os respectivos tipos de operações.
Receita
bruta
de
vendas
(ou
serviços)
269.932
261.264
à alíquota de 9%. A despesa de imposto de renda e contribuição social - correntes (CDB) Certificado de Depósito Bancário, em instituições financeiras de primei- 14. Salários, provisões e encargos sociais a recolher
é calculada com base nas leis e nos normativos tributários promulgados na data ra linha, remunerados a taxa 100% do (CDI) e bloqueado para movimentação
31/12/2021 31/12/2020 Deduções da receita
(4.454)
(4.311)
de encerramento do exercício, de acordo com os regulamentos tributários brasilei- em garantia para Carta de fiança. 6. Contas a receber
Salários e encargos
519
444 ( - ) PIS - Programa de integração social
ros. A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração
31/12/2021 31/12/2020 Provisões para férias e encargos
1.292
1.092 ( - ) COFINS - Contribuição para financiamento da
seguridade
social
(20.515)
(19.854)
de renda com respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável Contas a receber – Terceiros (a)
79
29 Honorários da administração e encargos
55
55
(2)
(166)
está sujeita à interpretação que possa ser eventualmente divergente e constitui Suprimento de energia – CCGF (b)
23.215
23.172
1.866
1.591 ( - ) ISS - Imposto sobre serviço
( - ) Encargos setoriais (*)
(8.706) (15.121)
provisões, quando adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco.
23.294
23.201 15. Provisões participação nos lucros, bônus e encargos
(
)
Total
deduções
da
receita
operacional
(33.677)
(39.452)
Impostos diferidos: O imposto sobre a renda diferido (“imposto diferido”) é reco- (a) O montante a receber refere-se ao contrato com DNIT – Departamento Na31/12/2021
236.255
221.812
nhecido sobre as diferenças temporárias no final de cada período de relatório entre cional de Infraestrutura de Transportes nº 766/2020. (b) Montante a receber Provisão de gratificações para empregados
1.534 Receita operacional líquida
os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis e as referente energia alocada em regime de cotas destinadas às Distribuidoras do Provisões bônus e encargos para administração
314 (*) Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH.
31/12/2021
31/12/2020
20.
Custo
dos
produtos
e
serviços
prestados
bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo Sistema Interligado Nacional – SIN, e faturadas conforme CCGF-Contrato de
1.848
Custo serviços de terceiros
(13.083) (14.894)
saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são Cotas de Garantia Física. O quadro a seguir apresenta os saldos de contas a 16. Impostos e contribuições a recolher
Custo com pessoal
(12.702) (10.241)
geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os receber por idade de vencimento:
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 Custos com encargos do setor (*)
(91.473) (85.958)
impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias A vencer
23.275
23.182 IRRF PJ retido de terceiros
13
18 Materiais
(1.962)
(2.122)
dedutíveis, apenas quando for provável que a empresa apresentará lucro tributá- Vencidos a mais de 90 dias
19
19 PIS, COFINS e CSLL retidos de terceiros
47
60 Depreciação
(522)
(272)
vel futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis
23.294
23.201 INSS retido de terceiros
130
59 Seguros
(1.603)
(1.423)
possam ser utilizadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é re- A Companhia tem como procedimento reconhecer as perdas estimadas para
37
54 Outros
(39)
(12)
visada no final de cada período de relatório e, quando não for mais provável que provisões para risco de crédito, quando existe uma evidência objetiva de que a ISS retido de terceiros
1.536
888
(121.384) (114.923)
lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo Companhia não será capaz de cobrar todos os valores envolvidos de acordo com IRPJ a recolher
793
632 (*) Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e Tarifas de Uso do
o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que o prazo original das contas a receber. O cálculo da perda é, em estimativa sufi- CSLL a recolher
240
214 Sistema de Conexão.
seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alí- ciente para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber, conside- PIS a recolher
31/12/2021 31/12/2020
1.107
984 21. Despesas gerais e administrativas
quotas aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o rando a situação de cada cliente e garantias oferecidas respectivamente. Em 31 COFINS a recolher
ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária de dezembro de 2021 e de 2020 a Administração da Companhia decidiu que não ICMS a recolher
1
2 Honorários, encargos e benefícios da
administração
e
do
conselho
fiscal
(1.777)
(1.906)
vigente no final de cada período de relatório, ou quando uma nova legislação tiver existe a necessidade de constituição e reconhecimento de perdas estimadas.
3.904
2.911
(314)
(317)
sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e 7. Impostos a recuperar
31/12/2021 31/12/2020 17. Obrigações especiais: Usina Hidrelétrica Três Irmãos (UHE Três Irmãos), Bônus e encargos da administração
Pessoal
e
encargos
(3.665)
(3.383)
passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual ao INSS a recuperar
1
- cuja concessão atualmente é detida pela Tijoá Participações e Investimentos
(1.091)
(890)
Companhia espera, no final de cada período de relatório, recuperar ou liquidar o ICMS a recuperar
2
- S.A. (Tijoá), tinha como concessionária até o dia 09 de outubro de 2014 a Serviços de terceiros
(32)
(33)
valor contábil desses ativos e passivos. Os impostos diferidos ativos e passivos IRRF a recuperar
30
- Companhia Energética de São Paulo (CESP). Durante a concessão da CESP Viagens
(485)
(448)
são compensados apenas quando há o direito legal de compensar o ativo fiscal IRPJ a recuperar
221
76 ocorreu um sinistro na Unidade Geradora nº 05 (UG-05) da referida usina e Depreciação
Amortização
(617)
(291)
corrente com o passivo fiscal corrente e, quando eles estão relacionados aos im- CSLL a recuperar
74
27 a CESP acionou o seguro vigente à época, objetivando contratar os serviços
(105)
(99)
postos administrados pela mesma autoridade fiscal e a Companhia pretende li328
103 e os equipamentos necessários à recuperação da unidade. Ocorre que o re- Materiais e outros
(122)
(90)
quidar o valor líquido dos seus ativos e passivos fiscais correntes. d) Instrumen- 8. Outros créditos
paro não foi realizado pela CESP, de forma que, extinto o prazo de vigência Gastos com ocupação
(29)
tos financeiros – Reconhecimento inicial e mensuração subsequente: Os ins31/12/2021 31/12/2020 de sua concessão, foi realizado novo leilão da UHE Três Irmãos, sem que os Outros
(8.237)
(7.457)
trumentos financeiros da Companhia são representados pelo caixa e equivalentes Seguros
1.704
1.352 referidos serviços de reparo fossem contratados. Nesta esteira, a Tijoá logrou31/12/2021 31/12/2020
de caixa, contas a receber, partes relacionadas, fornecedores e empréstimos e fi- Carta fiança
207
232 -se vencedora do certame e assumiu a concessão no dia 10 de outubro de 22. Resultado financeiro
nanciamentos. Os instrumentos financeiros foram reconhecidos de acordo com a Bloqueio judicial trabalhista
80 2014, após um mês de operação assistida, com apenas 4 unidades geradoras Receita financeira
539
354
CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos financeiros. O reconhecimento inicial desses ati- Créditos previdência privada
179 funcionando, pois a UG-05 permanecia a espera de reparo. Dessa forma, a Rendimento de aplicação financeira
55
18
vos e passivos financeiros são feitos apenas quando a Companhia se torna parte Adiantamento fornecedores
7
1 ANEEL, Agência reguladora do setor, entendeu que seria responsabilidade Outras receitas financeiras
594
372
das disposições contratuais dos instrumentos e são reconhecidos pelo valor justo Adiantamento de férias
21
57 do novo concessionário, Tijoá, efetuar o serviço de reparo. mas determinou
Despesa
financeira
acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo por Adiantamento despesas de viagem
1
- que para tanto fosse utilizado o valor do seguro vigente à época do sinistro.
(284)
(280)
meio do resultado, por quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Projetos de P&D (*)
2.612
827 Após o recebimento pela CESP do montante do seguro, esta repassou a inde- Comissões e despesas bancárias
(94)
(83)
Após o reconhecimento inicial, a Companhia classifica os ativos financeiros como Total circulante
4.552
2.728 nização para a Tijoá (R$ 8.782). Em 31 de maio de 2016, a ANEEL por meio Outros juros, multas e atualizações
(378)
(363)
subsequentemente mensurados ao: · Custo amortizado: quando os ativos finan- Bloqueios judiciais trabalhistas
367
- da Resolução Autorizativa nº 5.864, autorizou a Tijoá a concluir o processo
Resultado
financeiro
216
9
ceiros são mantidos com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais e os Bloqueios judiciais cíveis
60
- de contratação dos serviços e dos equipamentos necessários à recuperação
termos contratuais desses ativos devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa Total não circulante
427
- da Unidade Geradora nº 5 (UG-05) da UHE Três Irmãos no valor total de R$ 23. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: Considerações
gerais
e
políticas:
A
Companhia
participa
de
operações
envolvendo
instrudecorrentes de pagamento de principal e juros sobre o valor do principal em aber4.979
2.728 29.334, sem impostos. Esse montante foi inserido pela Câmara de Comerciato; · Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): quando os (*) Trata-se de projetos em cumprimento da Lei 14.120 /2021, os projetos tem lização de Energia Elétrica – CCEE, na liquidação financeira da contratação mentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus
recursos financeiros disponíveis. Os riscos associados a estes instrumentos
ativos financeiros são mantidos tanto com o objetivo de receber os fluxos de caixa previsão para conclusão no ano de 2022.
de cotas de garantia física e de potência, na proporção das respectivas cotas são gerenciados por meio de estratégias conservadoras, visando liquidez,
de garantia física e de potência da UHE Três Irmãos para pagamento por cada rentabilidade e segurança. A Companhia não contrata operações envolven9. Imobilizado
Imobilizado em serviço
Imobilizado em curso
distribuidora e registrado em contrapartida da conta “Obrigações especiais – do derivativos financeiros como proteção à exposição aos riscos de mercado,
Adianta- Edificações,
Passivo não circulante”. Adicionalmente, essa mesma Resolução, estabelece moedas e taxas de juros, conforme política da Administração. Gestão de risco
Máquinas e
Reservatórios Edificações, Ativo de Máquinas e
mento a obras civis e Peças
que o prêmio do seguro supracitado é parte integrante desse ressarcimento financeiro - Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a exequipa- Veí- Móveis e barragens e obras civis e direito de equipamenfornece- benfeitorias sobresfinanceiro e deveria ser descontado das últimas parcelas do cronograma de
mentos (b) culos utensílios
adutoras benfeitorias uso (a)
tos (b) Veículos
dores terceiros -salentes Total desembolso estabelecido pela ANEEL, logo também deveria ser considerado põe a diversos riscos financeiros: risco de mercado (de taxa de juros), risco
Saldo em 31/12/2019
34.433 186
140
598
611
248
3.825
180
123
3.350 43.694 como “Obrigações especiais”. Dessa forma, com base na referida Resolução, de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco da Companhia concentra-se
Adições
1492
75
18
4.258
262
91
57 6.253 o registro do valor do prêmio de seguros foi contabilizado no passivo circulante na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais
Transferências
6.656 262
32
163
(7.374) (262)
(180)
333 (370) da Companhia a título de adiantamento. Em 02 de março de 2017, por meio efeitos adversos no desempenho financeiro. a) Risco de mercado: A CompaBaixas
- (37)
(22)
- (59) de Despacho nº 590 de 02 de março de 2017, a ANEEL determinou que a nhia está exposta a riscos das atividades de seus negócios. Risco de taxa de
juros: O risco de taxa de juros da companhia é quase nulo porque a compaDepreciação/
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE efetuasse, a partir
amortização
(1.438) (53)
(15)
(18)
(95)
(139)
- (1.758) de março de 2017 (competência fevereiro de 2017), a liquidação financeira nhia não possui financiamentos e as aplicações financeiras são mantidas em
Saldo em 31/12/2020
41.143 358
232
743
534
109
687
91
123
3.740 47.760 da contratação de cotas de garantia física e de potência da UHE Três Irmãos, Certificado de Depósito Bancário - CDB. Risco de crédito: O risco de crédito
Adições
15
10
4.519
104
541
6.339
59 11.587 o desconto do valor do prêmio de seguro, liquidando o adiantamento. Em 13 associado à possibilidade do não recebimento de valores faturados ao seu
Transferências
1.473 104
4
746
(190)
(1.846) (104)
(476)
(4.121)
99 (4.311) de outubro de 2017, por meio da Resolução Autorizativa nº 6.676, a Aneel cliente. A Companhia também está sujeita a risco de crédito associado às
suas aplicações financeiras. Este risco é atenuado pela restrição de suas opeDepreciação/
autorizou o reembolso do montante de R$ 3.146 à Companhia de custos diamortização
(1.676) (61)
(17)
(31)
(141)
(119)
- (2.045) retos complementares incorridos durante a recuperação da UG-05, por meio rações a instituições financeiras consideradas de primeira linha pelo mercado
Saldo em 31/12/2021
40.955 401
219
1.458
203
3.360
156
2.341
3.898 52.991 da inserção pela Câmera de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE do e concentração das aplicações de renda fixa e curto prazo de vencimento. b)
Risco de liquidez: A Companhia monitora o risco de insuficiência de recursos,
Taxa média de
valor complementar autorizado, na liquidação financeira da contratação das administrando seus recursos financeiros de modo a garantir o cumprimendepreciação %
7% 14%
6%
3%
20%
50%
cotas de garantia física e de potência do mês de outubro de 2017. O referido to de suas obrigações no curto e longo prazo. c) Valores de mercado: Em
(a) Em atendimento ao CPC 06/IFRS 16, a Companhia registrou como ativo de direito de uso o contrato de aluguel da sua sede administrativa. A amortização montante foi recebido em 21 de novembro de 2017. Em maio de 2017, a UG-05 31 de dezembro de 2021, os valores de mercado das aplicações financeiras
do direito de uso foi calculada pelo prazo do contrato de locação. (b) Refere-se principalmente aos projetos de modernização dos reguladores de tensão e entrou em operação passando a ser depreciada. Dessa forma, também con- aproximam-se dos valores registrados nas demonstrações contábeis pelo fato
forme, a Resolução Autorizativa nº. 5.864 de 31 de maio de 2016, o saldo da de elas estarem atreladas basicamente à variação do CDI.
velocidade e do banco de baterias.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
31/12/2021 31/12/2020
Das atividades operacionais
Lucro antes do IR e CSLL
106.850
99.441
106.850
99.441
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa
gerado/consumido nas atividades operacionais
Depreciações e amortizações
2.662
2.049
Obrigações especiais
(1.038)
(1.038)
Resultado ajustado
108.474 100.452
Decréscimo/ (acréscimo) de ativos
Contas a receber
(93)
(1.276)
Impostos a recuperar
(225)
(59)
Outros créditos
(2.251)
(939)
Acréscimo/ (decréscimo) de passivos
Fornecedores
(8)
(1.306)
Encargos do setor
(185)
1.255
Partes relacionadas
(516)
303
Salários e encargos sociais a recolher
275
(169)
Provisões PLR, gratificações, bônus e encargos
1.848
(759)
Impostos e contribuições a recolher
(1.954)
(2.935)
Outras obrigações
(1)
(8)
Provisão para demandas judiciais e
administrativas
20
Impostos e contribuições pagos
(33.742) (30.860)
Caixa gerado nas atividades operacionais
71.642
63.699
Das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
(11.587)
(6.377)
Baixa de ativo imobilizado e intangível
59
Dividendos pagos
(67.800) (51.617)
Aplicação financeira vinculada
396
(1.518)
Caixa aplicado nas atividades de investimento
(78.991) (59.453)
(Redução) / Aumento de caixa e equivalentes
de caixa
(7.349)
4.246
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
12.822
8.576
No final do exercício
5.473
12.822
(Redução) / Aumento de caixa e equivalentes
de caixa
(7.349)
4.246
Demonstração do Valor Adicionado
31/12/2021 31/12/2020
269.933 261.264
1. Receitas
Vendas produtos e serviços
269.933 261.264
(125.756) (127.643)
2. Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos e serviços
(120.890) (121.606)
Materiais, serviços e outros
(4.866)
(6.037)
3. Valor adicionado bruto (1 - 2)
144.177 133.621
(1.625)
(1.012)
4. Retenções
Depreciação e amortização
(1.625)
(1.012)
5. Valor adicionado líquido produzido pela
entidade (3 - 4)
142.552 132.609
594
372
6. Valor adicionado recebido em transferência
594
372
Receitas financeiras
143.146 132.981
7. Valor adicionado total a distribuir (5 + 6)
143.146 132.981
8. Distribuição do valor adicionado
14.097
11.458
Pessoal e encargos
Remuneração direta
9.372
7.808
Benefícios
4.084
3.038
F.G.T.S
641
612
57.943
55.306
Impostos, taxas e contribuições
Federais
57.911
55.108
Estaduais
13
14
Municipais
19
184
416
417
Remuneração do capital de terceiros
Juros
9
2
Aluguéis
38
54
Outras
369
361
39.000
37.000
Juros sobre capital próprio e dividendos
Dividendos
39.000
37.000
31.690
28.800
Lucros retidos
Lucros retidos
31.690
28.800
24. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a
contribuição social são registrados nas demonstrações contábeis com base
na receita reconhecida e nos custos e despesas incorridos pelo regime de
competência. a) Tributos diferidos patrimoniais
31/12/2021 31/12/2020
Diferença temporária - PLR/Gratificações
1.534
Diferença temporária – Provisões para litígios
20
Alíquotas vigentes (25% de IRPJ e 9% de CSLL)
34%
34%
Total do IRPJ e CSLL diferidos ativo
529
b) Tributos correntes: A conciliação de despesa calculada pela aplicação das
alíquotas fiscais do imposto de renda e contribuição social é demonstrada
como segue:
31/12/2021 31/12/2020
IRPJ/CSLL IRPJ/CSLL
Resultado antes do IR e CSLL
106.850
99.441
Imposto de Renda e Contribuição Social alíquota
nominal
36.329
33.810
(Adições) / exclusões temporárias (a)
529
(213)
(Adições) / exclusões permanentes (b)
151
71
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
(119)
(113)
Lei do Bem
(177)
(103)
Outros (c)
(24)
(24)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente
(36.689)
(33.428)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferido
529
(213)
Total
(36.161)
(33.641)
Alíquota efetiva
34%
34%
(a) Adição/exclusão dos valores correspondentes a provisões de gratificação
e encargos, e provisões para litígios; (b) Adição/exclusão dos valores
correspondentes a benefícios da diretoria e doações; (c) Parcela isenta do
adicional do Imposto de Renda.
25. Seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As
premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo
de uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente não foram
examinadas pelos nossos auditores independentes. Abaixo demonstramos as
apólices em vigor:
Importância
Coberturas
Vencimento
segurada Prêmio
Responsabilidade civil
07/11/2022
30.000
28
Riscos operacionais
07/11/2022
2.369.649
1.937
D&O
30/07/2022
20.000
14
Risco conteúdo
14/02/2022
500
1
Veículos
25/05/2022
501
11
26. Remuneração dos administradores: Na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada no dia 08 de junho de 2021, o valor proposto pela
Administração para a remuneração global para o ano de 2021 foi aprovada
pela acionista Juno Participações e Investimentos S.A. e não foi aprovada
pela acionista Furnas Centrais Elétricas S.A. que propôs a manutenção
da remuneração aprovada para o exercício de 2020, no montante de
até R$ 2.091. Ante a ausência de definição das acionistas quanto o valor
da remuneração global para o ano de 2021, a Diretoria, por orientação do
Conselho de Administração da Companhia, adotou, para o ano de 2021, o
valor aprovado para a remuneração global do ano de 2020, no montante de R$
2.091. A destinação deste montante foi dada pelo Conselho de Administração,
sendo certo que, no que se refere à remuneração dos membros do Conselho
Fiscal, será observado o disposto no parágrafo 3º do art. 162 da Lei da S.A..
A remuneração total do pessoal chave da Administração reconhecida no
resultado dos exercícios está apresentada no quadro da Nota Explicativa nº
21. 27. Contingências: A Companhia é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes
do curso normal das operações, envolvendo questões de aspectos cíveis,
ambientais e trabalhistas. A Administração, com base em informações de
seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes, adota
a prática de provisionar apenas aquelas contingências classificadas como
de risco provável. As causas prováveis em 2021 foram provisionadas no
montante de R$ 20, de natureza civil. Não havia contingências classificadas
como risco provável de perda na data-base 31 de dezembro de 2020.
As causas classificadas como perda possível, não são registradas nas
demonstrações contábeis, e são apresentadas como a seguir:
31/12/2021 31/12/2020
Riscos trabalhistas
649
2.628
Riscos cíveis
10
30
Diretoria
Presidente Diretor Técnico: Newton Lins Buarque Sucupira Filho
Diretor Administrativo e Financeiro: Luiz Eduardo Barros Manara
Contadora
Jaqueline Gnoatto
CRC RS 075.304/O “S”-SP
Conselho de Administração
Titulares: Carlo Alberto Bottarelli, Roberto Solheid da Costa de Carvalho,
Letícia Costa Manna Leite, Anderson Lanna Alves Bittencourt.
Suplentes: João Villar Garcia, Dorival Pagani Junior,
Bernardo Braga Teixeira, Ilton Barboza Telles
Conselho Fiscal
Titulares: Bruno Shigueyoshi Oshiro, Fábio Ribeiro Pizzo
e Paulo Roberto Franceschi
Suplentes: Evandro Ferreira de Oliveira, Rodrigo Figueiredo Soria
e Ricardo Bertucci
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Três perguntas: a criação de despesas públicas sem financiamento
Por Jorge Priori

N

o início de fevereiro foi apresentada a PEC 1/2022,
que trata de diversos assuntos como a concessão temporária de auxílio diesel a
caminhoneiros autônomos
e a autorização para que a
União, estados, municípios
e o Distrito Federal reduzam os tributos sobre os
preços de diesel, biodiesel,
gás e energia elétrica. Em
sua justificação, o projeto
sugere que os recursos para
adoção das medidas propostas venham do fundo
social, das receitas auferidas pela União dos valores
arrecadados com leilões da
cessão onerosa do pré-sal e
dos dividendos distribuídos
pela Petrobras à União.
Mesmo sugerindo de
onde viriam os recursos, o
projeto gerou uma grande
repercussão negativa devido ao seu impacto fiscal
avaliado em R$ 100 bilhões, e acabou ganhando o
sugestivo apelido de PEC
“Kamikaze”. O que piora
bastante essa situação é
que existem diversos outros projetos como esse,
que aumentam as despesas
sem apontar de forma estruturada de onde virão os
recursos para financiá-los,
tramitando tranquilamente
no Congresso, o que acaba
levantando sérias dúvidas
sobre o real compromisso
com as contas públicas.
Conversamos sobre a

criação de despesas públicas sem a indicação das receitas que irão financiá-las
com Guilherme Amorim
Campos da Silva, sócio da
Rubens Naves Santos Jr.
Advogados, Doutor em Direito do Estado pela PUC/
SP e autor do livro Direito
ao Desenvolvimento (Ed. Método).
Quando o governo
brasileiro cria uma despesa, ele não deveria indicar
de onde virão os recursos
que vão financiá-la?
Sim, deveria. Qualquer
ação ou medida adotada
pelo governo brasileiro é
vinculada institucionalmente
às normas estabelecidas na
Constituição Federal. Isso
vale igualmente para os poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário. Assim, quando
uma despesa é criada no orçamento público, sua respectiva receita deve ser indicada
como contrapartida.
A Constituição Federal
tem uma série de tarefas e
políticas públicas previstas
no seu texto que devem ser
executadas pelo Poder Executivo e fiscalizadas pelos
demais. Mas como isto é financiado? Com a arrecadação de tributos que pagam
os salários dos funcionários
públicos, as contas do governo e os investimentos.
Portanto, cada novo valor
de despesa que é criado é
comprometido seriamente
se não for decidido como
este recurso será gerado no

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Empregados em Empresas de Turismo do Estado do Rio de Janeiro
O Sintur - Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo do Estado
do Rio de Janeiro, de acordo com art. 16, Capítulo I, Título II do Estatuto,
convoca todos os trabalhadores e profissionais de turismo para a Assembleia
Geral Extraordinária, na forma virtual (para receber o link enviar e-mail para
sintur@sintur.org.br), no dia 22 de março de 2022, às 16:30 horas, em
primeira convocação com a presença de 2% dos sócios, e em segunda com
qualquer número às 17:00 horas. 1. Aprovação da pauta de reivindicações
a ser encaminhada ao SINDETUR, com vistas à abertura de processo de
negociação coletiva para data-base de 2022; 2. Deliberar, dentre os itens da
pauta, sobre contribuição ao Sindicato, de natureza negocial autorizando o
desconto em folha, de acordo com o art. 513 da CLT; 3. Autorizar a diretoria
a promover o processo de negociação coletiva, celebrar acordo coletivo,
bem como autorizar a adoção das medidas judiciais para preservação da
data-base através da instauração de protesto judicial e do Dissídio Coletivo,
podendo no mesmo celebrar acordo; 4. Contribuição Sindical 2023; 5. Discutir
e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimento
ao bom desenvolvimento do processo negocial; 6. Outros assuntos ligados
à negociação coletiva da data-base. Rio de Janeiro, 17 de março de 2022.
Fabrício Santos Guimarães
Presidente

ROYALCOOP - COOPERATIVA DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE ALUGUEL PARA TURISMO
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
CNPJ nº 32.133.795/0001-00 - NIRE nº 3340000339-0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias e legais,
convoca os 51 associados da ROYALCOOP – COOPERATIVA DE
MOTORISTAS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE
ALUGUEL PARA TURISMO NO ESTADO DO RIO DEJANEIRO LTDA,
na forma do dispoto no art. 45 da Lei n.º 5764/71, a reunirem-se em
Assembléia Geral Extraordinária em 29 de março de 2022, No
Clube Português Casa Do Minho, Rua Cosme Velho 60, Cosme Velho,
nesta Cidade, com 1ª convocação às 07:00hs com presença de 2/3 de
associados, com 2ª convovação as 08:00hs com presença de metade mais
um de associados e em 3ª e última convocação as 09:00hs com presença
minima de 10 (dez) associados, em dia com suas obrigações sociais, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Analise e deliberação sobre
a continuidade ou finalização do F.R.V.R.; II – Análise e deliberação sobre
a contratação de imediato de um funcionário para o cargo de comercial em
aberto; III - Análise e deliberação sobre o pagamento da dívida do INSS
Patronal adquirida no periodo de pandemia; IV - Análise e deliberação
sobre a continuidade do Rastreador/Bloqueador; V – Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
Alexandre Augusto Martins Simões– Diretor Presidente.

Edital Eleições ABI
Triênio 2022-2025
A Comissão Eleitoral 2022 da ABI, aprovada no Conselho Deliberativo no dia
21/02/22, em cumprimento aos artigos 20 e 21 do Estatuto, combinado com o
artigo 19 do Regulamento Eleitoral, faz saber ao corpo social que a eleição para
escolher os membros da (a) Diretoria Executiva (7 integrantes); e dos Conselhos (b) Deliberativo (15 efetivos e 15 suplentes), (c) Consultivo (7 integrantes)
e (d) Fiscal (7 integrantes), para o mandato 2022-2025 está marcada para o dia
29 de abril de 2022, sexta-feira, de 10 às 20 horas, através de voto eletrônico O
processo eleitoral obedecerá ao seguinte calendário: 1. Inscrição de chapas:
de 24 de março até às 18 horas do dia 7 de abril de 2022, através do endereço
eletrônico: comissaoeleitoral2022@abi.org.br; 2. Prazo para substituição de
candidaturas impugnadas pela Comissão Eleitoral: do dia 11 até às 18 horas do
dia 12 de abril; 3. Divulgação pela Comissão Eleitoral das candidaturas registradas pelas Chapas: 19 horas do dia 12 de abril; 4.Prazo para impugnação de
candidaturas registradas pelas Chapas, pelos associados da ABI: dia 13 até às
18 horas do dia 20 de abril; 5. Divulgação pela Comissão Eleitoral da listagem
final de candidaturas registradas pelas Chapas – 19 horas do dia 22 de abril;
6. Prazo para os associados inadimplentes acertarem o pagamento em atraso
para poderem votar: 26 de abril, com envio de comprovante de pagamento até
às 18 horas desse mesmo dia. Para solicitar atualização de situação financeira
e enviar comprovantes de pagamentos utilizar o seguinte endereço eletrônico: tesouraria@abi.org.br. Rio de Janeiro, 17 de março de 2022.
Comissão Eleitoral
Antero Luiz (Presidente)
Beth Costa
Rui Xavier

âmbito da economia.
A Constituição estabeleceu as prioridades já no
seu Título I, artigos 1º e
3º. Está lá, às claras, que
são objetivos fundamentais
da República, dentre outros igualmente relevantes,
a promoção do desenvolvimento nacional, com
eliminação da pobreza e diminuição das desigualdades
sociais e regionais, tendo-se
como máxima o primado
do respeito à dignidade da
pessoa humana.
Exatamente por isto é que
a questão do desenvolvimento econômico e da capacidade do Estado investir e
gerir políticas públicas é tão
sensível e mereceu capítulo
próprio na Constituição.
E como os outros poderes entram na conversa?
A autorização para criação
de despesas envolve o Poder
Legislativo, que autoriza isto
por leis, e o Poder Judiciário,
que eventualmente fiscaliza e
é envolvido no controle judicial de políticas públicas.
Os três Poderes constituídos da República podem,
em tese, gerar despesas aos
cofres públicos, contudo,
esta missão, de modo geral, é atribuída ao chefe do
Poder Executivo. É a ele ou
a ela que é atribuída iniciativa de propor leis estabelecendo orçamentos anuais,
diretrizes
orçamentárias
e os denominados planos
plurianuais.
Isto significa que o chefe
do Poder Executivo defla-

Divulgação Rubens Naves Santos Jr. Adv

gra o processo com as informações que detém para a
execução de políticas públicas que propõe dentro de
um determinado cenário e
considerando uma provável
expectativa de arrecadação
tributária e crescimento
econômico para financiar
as atividades do Estado.
A partir daí, pressupõe-se
todo um diálogo e debate
com as instituições republicanas para as aprovações e
alocações de recursos.
Como o Congresso
deveria tratar projetos
de emenda constitucional ou de lei que tratam
do aumento de despesas
sem a indicação dos recursos que irão financiála?
Do ponto de vista da
materialidade da norma,
ao se propor a criação de
despesas sem a correspondente receita, afeta-se o
núcleo da norma constitucional porque simplesmente se deixa de observar
um dispositivo materialmente constitucional. Assim, cada vez que tramita
pelo Congresso Nacional
a criação de uma despesa
sem a correspondente
despesa, vários controles
possíveis deixaram de
ocorrer ou falharam.
Por exemplo: quando
há o início da tramitação
da propositura de uma iniciativa de lei criando novas
despesas, temporárias ou
fixas, sem a correspondente

PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DO APOSENTADO DA VALE
CNPJ Nº 39.419.809/0001-98
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições e na
forma do art. 18 e 19 do Estatuto, convoca a todos os associados para a
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2022, às
10:00h, em primeira convocação e às 10:30h em segunda convocação, na
sala de reuniões situada à Av. Presidente Vargas, 3131, 6º andar, salas 605
e 606, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ para deliberarem sobre o seguinte
assunto: 1) Eleição dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho
Deliberativo e do Conselho Fiscal, para o triênio de 2022/2025.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2022
Marcio Antonio Labruna
Presidente do Conselho Deliberativo

ROYALCOOP - COOPERATIVA DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS DE VEÍCULO DE ALUGUEL PARA TURISMO
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
CNPJ n.º32.133.795/0001-00 / NIRE nº 3340000339-0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições estatutárias e
legais, convoca os 51 cooperados da ROYALCOOP – COOPERATIVA
DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS
DE ALUGUEL PARA TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LTDA, na forma do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71, a reuniremse em Assembléia Geral Ordinária em 29 de março de 2022, No Clube
Português Casa Do Minho, Rua Cosme Velho 60, Cosme Velho, nesta
Cidade, com 1ª. Convocação às 07:00hs com presença de 2/3 de
cooperados, com 2ª Convocação às 08:00hs com presença de
metade mais um de cooperados e em 3ª e última Convocação às
09:00hs com presença mínima de 10 (dez) cooperados, em dia com
suas obrigações sociais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: I - prestação e aprovação das contas dos órgãos de administração,
acompanhada de parecer do Conselho Fiscal – dos exercícios 2019, 2020 e
2021, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo
das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer
do Conselho Fiscal; II - destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas
para os fundos obrigatórios; III – Eleição dos membros da Diretoria; IV –
Eleição dos membros do Conselho de Ética e Disciplina; V – Eleição dos
membros do Conselho Fiscal;. Rio de Janeiro, 15 de março de 2020.
ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS SIMÕES - Diretor Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 37ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida por
ELIANA XISTA DOS SANTOS NASCIMENTO em face de M.A.
HURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO, processo
nº 0051225-37.2012.8.19-0001, na forma abaixo:
O Dr. SANDRO LUCIO BARBOSA PITASSI, Juiz da Vara acima,
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a M.A. HURTADO ADOVOGADOS
ASSOCIADOS E MARCO ANTONIO HURTADO, que em
25/03/22, às 12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.
br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma
eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não
havendo licitantes no dia 29/03/22, no mesmo local e hora,
a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC,
o imóvel registrado no 7º RGI, matrícula nº 35.817 (box 01) nº
35.818, Box 503 do Edifício Garagem sito a Rua Teófilo Otoni,
nº 89 , Centro – RJ, avaliado as fls. 594/595 em 04/02/2019, por
R$ 55.000,00. Box 101 Rua Teófilo Otoni, nº89 – Centro, avaliado
às fls. 598/599 em 04/02/19, por R$ 55.000,00.Condições Gerais
da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e
nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na
integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo e
nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 16/03/22. Eu, Maria Alice Gomes Massoni da
Costa, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
SANDRO LUCIO BARBOSA PITASSI, Juiz de Direito.

Guilherme Amorim Campos da Silva

despesa, a presidência da
casa legislativa encaminha
a matéria para os comitês
de finanças e orçamentos
e de constituição e justiça,
sempre com a finalidade de
verificação desses “filtros”
de constitucionalidade. Se
eles falharem, ainda há a
possibilidade dos debates e,
finalmente, das votações.
Fica claro, portanto, que
interesses políticos acabam
se sobressaindo a exames
mais técnicos da matéria,
comprometendo, assim, a
possibilidade de controle do
denominado déficit fiscal
e orçamentário a médio e
longo prazo com prejuízos
evidentes para o crescimento sustentado do país.
Como fica o Risco Brasil diante deste cenário?
Sem sombra de dúvi-

da, este cenário impacta
o ambiente econômico
e influencia o Risco Brasil. Isto porque, a médio e
longo prazo, a capacidade
econômico-financeira da
economia brasileira zerar o
déficit da dívida pública e
recuperar sua capacidade de
investimento de forma sustentável fica comprometida
ante as sucessivas criações
de despesas injustificadas.
Ao lado disso, as sucessivas e repetidas quebras
de cláusulas sensíveis de
contratos de longo prazo
firmados pelo setor público
através das chamadas parcerias público-privadas, como repactuações de cláusulas de reequilíbrios, minam
a confiança do investidor
privado no parceiro público
no curto, médio e longo
prazo.

COMARCA DA CAPITAL/RJ TERCEIRA VARA EMPRESARIAL PROCESSO 0032486-69.2019.8.19.0001 EDITAL DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES
O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Diogo Barros Boechat - Juiz em Exercício, do
Cartório da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, Estado do Rio de
Janeiro, FAZ SABER aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, especialmente aos interessados na
Falência de POLYRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, que nos autos da
extinção de obrigações da mesma, foi proferida sentença com o seguinte teor:
Trata-se de Requerimento de Extinção de Obrigações apresentado por DAWID ARONSON, ex-sócio de POLYRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
com amparo no art. 159 da Lei 11.101/2005, por ter sido declarada encerrada
a falência por sentença em 2007, transitado em julgado sem qualquer impugnação, decorrido, portanto, o prazo prescricional. Ressalta que não houve
condenação por crime falimentar. Com a inicial vieram os documentos de fls.
06/134 (index 05/06). Despacho inicial às fls. 141 (index 136). Manifestação
do Liquidante Judicial, às fls. 144 (index 139), opina pela intimação do Requerente para que traga aos autos as certidões negativas em nome da sociedade falida (art. 191 do CTN) ou requeira expressamente a extinção das
obrigações em menor extensão (não abrangendo as obrigações tributárias), e
pugna pela expedição do Edital disposto no art. 137 do Decreto Lei 7.661/45.
Cota ministerial à fls. 145v (index 142). Despacho de fls. 146 (index 143), que
determinou a intimação do Requerente para atender ao que requerido pelo
Liquidante Judicial, determinando ainda, a publicação do Edital do art. 137 do
Decreto Lei 7661/45. O Requerente às fls. 147 (index 144) requer a extinção
das obrigações em menor extensão (não abrangendo as obrigações tributárias). Certidão de fls. 173, informa que o Edital previsto no art. 137 do Decreto-lei n.º 7.661/45, foi devidamente publicado às fls. 165, sem a manifestação de
terceiros interessados. O Liquidante Judicial às fls. 180, manifestou-se não se
opondo à extinção das obrigações. Parecer do Ministério Público às fls. 185
opinando favoravelmente ao pedido, em menor extensão, sem repercussão
na esfera fiscal. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS, DECIDO. Pretende o sócio falido ver extintas suas obrigações em razão do decurso do prazo de cinco
anos, contado a partir do encerramento da falência e por não ter sido condenada por crime falimentar. O presente feito deve ser analisado com fundamento no art. 135, III do Decreto-lei nº 7.661/45, haja vista tratar-se de falência
decretada na vigência da lei anterior. Cumprido integralmente o disposto no
art. 137, caput, do Dec. Lei n.º 7.661/45, não houve oposição ao pedido da
sócia falida. Conforme se verifica nos autos falimentares, o encerramento da
falência se deu há mais de 10 (dez) anos, restando ainda pendente a comprovação da quitação de tributos relativos à atividade mercantil da sociedade.
Sobre o tema destaca-se a decisão do STJ quanto à possibilidade de ser
declarada a extinção das obrigações em menor extensão, quando atendidos
apenas os requisitos da Lei Falimentar, mas sem a prova de quitação de todos
os tributos, caso em que as obrigações tributárias não serão alcançadas pelo
deferimento do pedido de extinção: “DIREITO EMPRESARIAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO. O reconhecimento
da extinção das obrigações não tributárias do falido nos termos do art. 135
do Decreto-Lei 7.661/1945 (art. 158 da Lei 11.101/2005) não depende de
prova da quitação de tributos. Inicialmente, destaca-se que, tanto no regramento anterior (Decreto-Lei 7.661/1945) quanto na atual Lei de Falências (Lei
11.101/2005), a questão é tratada da mesma forma. Nesse passo, se o art.
187 do CTN - mesmo com a redação anterior à LC 118/2005 - é taxativo ao
dispor que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de
credores ou habilitação em falência, e se o mesmo CTN não arrola a falência
como uma das causas de suspensão da prescrição do crédito tributário (art.
151), não há mesmo como se deixar de inferir que o crédito fiscal não se sujeita
aos efeitos da falência. Tem-se, então, que o pedido de extinção das obrigações
do falido poderá ser deferido: a) com maior abrangência, quando satisfeitos os
requisitos da Lei Falimentar e também os do art. 191 do CTN, mediante a “prova
de quitação de todos os tributos”; ou b) em menor extensão, quando atendidos
apenas os requisitos da Lei Falimentar, mas sem a prova de quitação de todos
os tributos, caso em que as obrigações tributárias não serão alcançadas pelo
deferimento do pedido de extinção. Assim, na segunda hipótese, como o Fisco continua com seu direito independente do juízo falimentar, a solução será
a procedência do pedido de declaração de extinção das obrigações do falido
consideradas na falência, desde que preenchidos os requisitos da Lei Falimentar, sem alcançar, porém, as obrigações tributárias, permanecendo a Fazenda
Pública com a possibilidade de cobrança de eventual crédito fiscal. De fato, a
declaração de extinção das obrigações do falido poderá referir-se somente às
obrigações que foram habilitadas ou consideradas no processo falimentar, não
tendo, por isso, o falido, a necessidade de apresentar a quitação dos créditos
fiscais para conseguir o reconhecimento da extinção daquelas suas obrigações,
em menor extensão. (REsp 834.932-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
25/8/2015, DJe 29/10/2015)”. Isso posto, declaro extintas as obrigações, em
menor extensão, não alcançando as obrigações tributárias, com fulcro no art.
137, § 2º do Dec. Lei n.º 7.661/45, e julgo extinto o feito com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I do C.P.C. Publique-se o edital do artigo 137,
§ 6º da Lei de Falências e expeçam-se os ofícios previstos no art. 5º, inciso X
da Portaria n.º 01/2016 deste juízo. Custas pelo Requerente. P.I. Dê-se ciência ao Liquidante Judicial e ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado,
dê-se baixa e arquivem-se. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e fins de direito, é expedido o presente edital, que será afixado no lugar
de costume e publicado na forma da lei, cientes de que este Juízo funciona
na Av. Erasmo Braga, 115 , Lan Central, sala 713, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
Tel.: 3133-3605, e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos cinco dias de agosto de dois mil e vinte e um. Eu,
Fabio Cordeiro Lopes, Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/27860, digitei
e conferi. E eu, Altair Camara da Silva, Responsável pelo Expediente - Matr.
01/28288, o subscrevo. Diogo Barros Boechat, Juiz em Exercício.
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Relatório da Administração
Srs. Acionistas, a Administração da CONCREJATO Serviços Técnicos de Engenha- COVID-19. Consolidado pela recuperação da caixa da empresa, cumprimos todos
ria S.A. (“Empresa”) submete à apreciação de V.Sas. o relatório da administração os compromissos de pagamento de dívida e de fornecedores, terminando o ano
e as correspondentes demonstrações financeiras da empresa, acompanhadas do com saldo de caixa positivo, o que nos permitirá suportar os desafios do início de
parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 2022, enquanto finalizamos as negociações dos principais pleitos de desequilíbrio
de dezembro de 2021. A Concrejato completou, em 2021, 43 anos de atividades, econômico financeiro dos contratos. A Receita Bruta da Companhia cresceu 7 %,
período ao longo do qual se tornou a principal referência em sua área de atuação passando de R$ 255.118 MM em 2020 para R$ 272.499 MM em 2021, enquanto
em recuperação estrutural, restauro, remodelação, revitalização e obras especiais, nossos Custos Operacionais + Despesas, apesar do impacto significativo do autendo sido pioneira na modernização de edificações históricos, e é hoje importante mento extraordinário dos principais insumos, sofreu um aumento apenas de 4,32
destaque no mercado de manutenção de redes de distribuição de gás nas cidades %, passando de R$ 237.227 MM em 2020 para R$ 247.478 MM em 2021. Todas
de São Paulo, Rio de Janeiro e Sorocaba. A Concrejato atuou ao longo de 2021 as ações tomadas ao longo de 2021 na Companhia, nos levou à uma reversão de
em todo território nacional, com destaque no estado de São Paulo: Execução da prejuízo de R$ 3.509 MM em 2020 para um lucro de R$ 9.223 MM em 2021, como
Estação Mendes e extensão de linha férrea e tração elétrica da Linha 9 -Esmeralda demonstrado nas DF´s que acompanham esse relatório.
da CPTM SP, Revitalização e Ampliação do Museu Paulista – Museu do Ipiranga,
Revitalização do Edifício Garagem Afredo Issa da Polícia Civil de São Paulo, Edifício
Altino Arantes (Farol Santander). No estado do Rio de Janeiro diversas obras de
restauração e modernização de Edificações Tombadas das quais destacamos:
Convento do Carmo- PGE RJ, Palácio Capanema – Iphan, Museu Nacional, Museu
de Belas Artes, Biblioteca Nacional, Sede do Iphan no Rio de Janeiro, Museu Vila
de Vassouras e Casa do Barão de Vassouras. Ainda no estado do Rio de Janeiro
atuamos na área de Saneamento na recuperação estrutural de Estação de Tratamento de Esgoto Marilea em Rio das Ostras para a BRK Ambiental. No Estado
do Rio Grande do Sul iniciamos duas importantes obras de restauração, sendo:
Revitalização de Fachadas, Cobertura e demais estruturas do Farol Santander
em Porto Alegre e restauração do Instituto de Educação General Flores da Cunha
em Porto Alegre. Com relação aos contratos de manutenção e construção para o
mercado de fornecimento de Gás Natural, ampliamos nossa atuação com renovações de contratos junto à Comgás em São Paulo e Naturgy no estado no Rio de Os nossos principais indicadores contábeis melhoraram em relação aos apurados
Janeiro. Ampliamos a implantação da ferramenta de Gestão “Lean Construction” em 2020, demonstrando a sólida situação econômica e financeira e nos permitindo
nos principais contratos em andamento. Nos anos de 2020 e 2021, ajustamos a continuidade do plano de crescimento, também com foco na ampliação da carteira
nossa estrutura organizacional para suportar aos desafios impostos pelo período com Órgão Públicos:
de pandemia de COVID-19. Buscamos qualificar a empresa entre as melhores do
Índices
Fórmulas
2021
2020
mercado, “ranqueada” entre as 35 maiores empresas do setor de construção civil, índice de Liquidez Corrente LC = AC/PC
1.93
1.24
aumentando nossa visibilidade no mercado como uma empresa desejada, podendo índice de Liquidez Seca
LS = (AC - E) / PC
1.69
1.15
atrair investidores. Em 2021, com base nos indicadores de 2020, passamos do 46º índice de Liquidez Geral
LG = (AC + RLP) / (PC+ELP)
2.48
2.10
lugar no Ranking Nacional das empresas de Construção civil a 40º Lugar. Conquis- Solvência Geral
SG = AT / (PC + ELP)
2.63
2.24
tamos o primeiro lugar em 2021 no Ranking Regional Sudeste, excluindo São Paulo, Grau de Endividamento
GE = (PC + ELP) / AT
0.38
0.45
das maiores construtoras da Revista O Empreiteiro. No ano de 2021 demos passos
IE = (PC + ELP) / PL
0.61
0.81
importantes para a retomada da empresa no patamar do seu plano de crescimento índice de Endividamento
conforme nosso planejamento estratégico. Com resultado operacional dentro das Todo esse cenário demonstra que em 2021 passamos por um momento distinto
projeções, fortemente impactado pelas significativas variações nos custos dos insu- e grave de caixa e sobrevivência da empresa, que foi amplamente superado, fina
mos, bem como os efeitos de improdutivida gerados pela 2ª onda da pandemia de lizando o ano de 2021 com um cenário mais promissor. A Diretoria.
Balanço patrimonial em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais mil)
Demonstração das mutações no
patrimônio líquido em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais mil)
Nota
2021
2020
(Reapresentado)
Reserva de Lucros
Outros
ATIVO
143.115
144.014
AtualiResul- PreCIRCULANTE
66.091
56.663
Re- zação
tados juízos
Caixa e equivalentes de caixa
(5)
563
3.591
Capital serva Tecno- Expan- Abran- AcumuClientes
(6)
51.591
39.185
Social Legal lógica
são gentes lados Total
Impostos a compensar
(7)
1.634
2.757 Em 01/01/2020
100.260 4.081 4.965 25.676 (36.839) (15.064) 83.079
Adiantamentos
(8)
2.967
5.927 Prejuízo do
Estoque
8.423
4.047 exercício
- (3.509) (3.509)
Outros créditos
913
1.156 Em 31/12/2020
77.024
87.351 (Reapresentado) 100.260 4.081 4.965 25.676 (36.839) (18.573) 79.570
NÃO CIRCULANTE
Depósitos e cauções
514
392 Lucro do exercício
9.223 9.223
Impostos a compensar-NC
4.258
4.258 Absorção de
Clientes
(6)
42.801
52.988 outros resultados
Partes relacionadas
(10)
13.026
12.642 abrangentes
- (4.081) (4.965) (25.676) 36.839 (2.117)
Imposto de renda e contribuição social
Em 31/12/2021
100.260
- (11.467) 88.793
diferidos
(9)
12.476
12.476
Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/2021 e de 2020
Imobilizado
(11)
3.628
4.267
(Em reais mil)
Intangível
(11)
321
328
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
143.115
144.014
2021 2020
CIRCULANTE
34.207
43.881 Das atividades operacionais:
Fornecedores
7.480
12.847 LUCRO LIQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
9.223 (3.509)
Empréstimos e financiamentos
(12)
7.928
8.001
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
Contas a pagar
30 com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Obrigações tributárias
5.085
5.696 • Depreciação e amortização
1.036 1.151
Salários e encargos socias a pagar
11.509
11.914 • Baixa líquida do imobilizado
331 1.627
Parcelamentos de tributos
(13)
10
10 • Imposto de renda e contribuição social diferidos
(247)
Adiantamentos recebidos de clientes
(14)
2.195
5.383 • Provisão (Reversão) de contingências
393
529
NÃO CIRCULANTE
20.115
20.563 • Provisão (Reversão) devedores duvidosos
1.321 (1.758)
Provisão de contingências
(15)
966
573 • Juros e variações sobre partes relacionadas
Parcelamentos de tributos
(13)
17
27 • Juros sobre empréstimos
2.399
814
Impostos diferidos
(9)
51
1.184
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício ajustado
14.703 (1.393)
Partes relacionadas
(10)
7
15
(Aumento) Redução nos ativos operacionais
Passivo a descoberto
53
182 • Clientes e contas a receber
(3.540) 6.882
Obrigações tributárias-LP
1.035
2.867 • Impostos a compensar
1.123
132
Empréstimos e financiamentos-LP
(12)
17.986
15.715 • Adiantamentos a fornecedores e empregados
2.960 (3.764)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(17)
88.793
79.570 • Estoque
(4.376) (4.047)
Capital Social
100.260
100.260 • Outros Créditos
243 (288)
Outros resultados abrangentes
(36.839) • Depósitos e cauções
(122) (391)
Reservas de lucros
34.722
Aumento (Redução) nos passivos operacionais
Prejuízos acumulados
(11.467)
(18.573) • Fornecedores
(5.367) (265)
• Contas a pagar
(30) (556)
Demonstração do resultado em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais mil)
• Obrigações tributárias e Impostos diferidos
(3.576) (2.197)
Nota
2021
2020 • Adiantamentos recebidos
(3.188) (594)
Receita Líquida
(18) 254.900 234.513 • Salários e encargos socias a pagar
(405)
373
Receita Bruta Obras e Manutenções
264.258 259.318
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(1.575) (6.108)
Receita Bruta Direitos a Faturar
8.241 (4.200) Das atividades de investimentos:
Receita Bruta
272.499 255.118 • Investimentos / Passivo a descoberto-Consorcios
(129) (1.106)
(-) Impostos Obras e Manutenções
(20.773) (20.824) • Aquisição de imobilizado
(721) (2.790)
(-) Impostos Direitos a Faturar
3.174
219
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(850) (3.896)
(-) Impostos Faturamento e Direitos
(17.599) (20.605) Das atividades de financiamentos:
Custo dos Serviços Prestados
(19) (231.037) (215.438) • Variação líquida de empréstimos e financiamentos
(201) 11.338
LUCRO BRUTO
23.863
19.075 • Parcelamentos de tributos
(10)
(10)
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS
• Partes Relacionadas
(392) (672)
Honorários da diretoria
(1.655) (1.704)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
(603) 10.656
Despesas com pessoal
(7.148) (6.740) REDUÇÃO (AUMENTO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE
Despesas gerais e serviços
(7.668) (9.552) CAIXA
(3.028)
652
Despesas de depreciação e amortização
(1.036) (1.151) DISPONIBILIDADES
Outras receitas / Outras Despesas Operacionais
1.066 (2.642) Saldo inicial
3.591 2.939
(16.441) (21.789) Saldo final
563 3.591
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
7.422 (2.714) REDUÇÃO (AUMENTO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE
RESULTADO FINANCEIRO
CAIXA
(3.028)
652
Resultado Financeiro Líquido
(20)
1.777 (1.041)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO
9.199 (3.755) base neste levantamento foi reconhecido como ajuste de exercícios anteriores a
Imposto de renda sobre o lucro diferido
828
181 01/01/2021, as reduções dos montantes de R$ 830 mil em Adiantamentos a forneContribuição social sobre o lucro diferido
306
65 cedores no Ativo Circulante, redução de 190 mil em Partes relacionadas, R$ 4.703
Imposto de renda sobre o lucro
(801)
- em Investimentos e R$ 136 em Imobilizado no Ativo Não Circulante, redução de R$
Contribuição social sobre o lucro
(309)
- 2.303 mil em Fornecedores, redução de R$ 4 mil em contas a pagar, redução de
Imposto de renda e contribuição social
(16)
24
246 R$ 277 mil em Salários e encargos sociais no Passivo circulante e aumento de R$
LUCRO LIQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
9.223 (3.509) 182 mil em Passivo a descoberto no Passivo Não Circulante e consequentemente
redução do Patrimônio Líquido no montante de R$ 3.457 mil. Os ajustes realizados
Demonstração do resultado abrangente em 31/12/2021 e de 2020
deveriam ser reconhecidos em exercícios anteriores a 2020, por estes motivos os
(Em reais mil)
saldos iniciais de 2021 estão sendo apresentados ajustados. A seguir apresentamos
2021
2020 os efeitos nas demonstrações financeiras em 31/12/2020: 2.1.1 Reconciliação do
Resultado do exercício
9.223 (3.509) Ativo
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o
Ativo
Circulante Não Circulante Total
resultado do exercício em períodos subsequentes:
- Saldo apresentado
57.493
92.380 149.873
Total do resultado abrangente
9.223 (3.509) Baixa de Adiantamento a Fornecedores
(830)
(830)
(190)
(190)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFEREN- Baixa de Partes Relacionadas
(4.703) (4.703)
TES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E DE 2020 (Em reais mil): 1. Baixa de Investimentos
(136)
(136)
CONTEXTO OPERACIONAL: A CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE Baixa de Imobilizado
56.663
87.351 144.014
ENGENHARIA S.A. ("Empresa") é uma sociedade anônima de capital fechado, foi Saldo reapresentado
constituída em 10/11/1978 com sede na cidade do RJ. A Empresa possui em seu 2.1.2 Reconciliação do Passivo e Patrimônio Líquido
CircuNão
Patrimônio
plano de negócios a prestação de serviços técnicos de engenharia civil em geral,
Passivo e Patrimônio Líquido
lante Circulante
Líquido
Total
reformas, manutenção predial e industrial e reforços de estruturas, no Brasil e no
46.465
20.381
83.027 149.873
exterior. Pandemia do Corona Vírus-COVID 19: O ano de 2021 foi marcado pela Saldo apresentado
continuidade da pandemia da COVID 19. A atividade de construção civil continuou Baixa de Adiantamento a
(830)
(830)
sendo classificada como atividade essencial, conforme Decreto 10.282/2020. Tive- Fornecedores
(190)
(190)
mos uma segunda onda de contaminação no período de março a junho/2021, com Baixa de Partes Relacionadas
(4.703) (4.703)
elevado número de afastamento de colaboradores, que influenciaram diretamente Baixa de Investimentos
(136)
(136)
na produção dos contratos. Com o avanço na vacinação na população brasileira, o Baixa de Imobilizado
182
(182)
número de afastamento dos colaboradores em média durante o ano foi menor que Inclusão de Passivo a descoberto
(2.303)
2.303
o ano de 2020, mas ainda significativo para a produção dos contratos. A pandemia Baixa de Fornecedores
(4)
4
continuou afetando diretamente os custos dos insumos, elevando absurdamente Baixa de Contas a pagar
seus valores, acima dos reajustes contratuais, porém o impacto no resultado foi Baixa de Salários e encargos
(277)
277
menor com o avanço das nas negociações e reconhecimento por alguns clientes socias a pagar
43.881
20.563
79.570 144.014
deste desequilíbrio, restabelecendo-o em alguns contratos de grande monta. No Saldo reapresentado
último mês do ano tivemos um aumento de afastamento de colaboradores devido a 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: a. Estimativas conum surto de influenza se confundindo com o covid-19, sendo aplicados os mesmos tábeis: As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a
protocolos até que os colaboradores estivessem em condições de retornar as suas mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo
atividades. 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimaCONTÁBEIS: a) Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis fo- tivas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos
ram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis ado- podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. b. Caixa e equivalentes de
tadas no Brasil de acordo com os pronunciamentos, interpretações e orientações caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancáemitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e de forma condizente rios à vista, e as aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações estão
com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As informa- demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de renda
ções financeiras estão sendo apresentadas em Reais e foram preparadas baseadas retido na fonte - IRRF auferidos até 31/12/2021, seguindo a apropriação pró-rata
no custo histórico de cada transação, exceto por determinados instrumentos finan- das taxas contratadas. c. Contas a Receber e Provisão para Créditos de Liquiceiros mensurados pelos seus valores justos. Na preparação das demonstrações dação Duvidosa: Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço pelo
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil é requerido que valor nominal dos títulos representativos destes créditos, acrescidos das variações
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetem a aplicação monetárias e cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir evende políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe- tuais perdas na sua realização. A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
sas. Os resultados reais podem divergir significativamente dessas estimativas. As é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir
principais fontes de julgamento e estimativas estão detalhadas na nota explicativa eventuais perdas. d. Imobilizado: Os itens de ativo imobilizado da Empresa estão
nº 4. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas demonstrados ao valor de custo, deduzidos da depreciação, amortização e perdas
na legislação societária brasileira, os pronunciamentos técnicos, as orientações e por redução ao valor irrecuperável. As depreciações foram calculadas pelo métoas interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis- do linear a taxa que levam em conta a vida útil dos bens, as quais as taxas estão
-CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC. Todas as infor- demonstradas em nota explicativa. e. Imposto de Renda e Contribuição Social:
mações relevantes das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão das que são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro real), às alíquotas
atividades da Empresa. b) Base de elaboração: As demonstrações financeiras aplicáveis segundo a legislação vigente sendo: 15%, acrescido de 10% sobre o
foram elaboradas com base no custo histórico, o qual geralmente é baseado no valor que exceder a R$240 no ano, para o imposto de renda e 9% para a contribuivalor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. c) Continuidade dos ção social. Os créditos tributários diferidos decorrentes de diferenças temporárias,
negócios: A Administração avalia, com base em seus atuais planos operacionais prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social são reconhecidos somente
e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional suportam uma na extensão em que seja provável que existirão bases tributáveis positivas que
eventual necessidade de recursos. A Administração revisa sua habilidade de liquidar possam ser utilizadas. f. Outros ativos e passivos (circulantes e não circuos seus passivos, bem como monitora tempestivamente o prazo médio de contas a lantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que
receber e fornecedores, tomando as ações necessárias para mantê-los em níveis seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e seu
considerados adequados à gestão financeira. d) Aprovação das demonstrações custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido
financeiras: Em 22/02/2022, a Administração da Empresa autorizou a elaboração quando a Empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado
e divulgação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021. 2.1 de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Em atendimento para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
ao pronunciamento técnico CPC - 23, que tratam de políticas contábeis, mudança e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas
de estimativa e retificação de erro, efetuamos ajustes retrospectivos nas demons- tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos
trações financeiras da Companhia, referente ao exercício findo em 31/12/2020. A são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável
empresa efetuou ajustes em contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. Com que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como

não circulantes. g. Passivos contingentes: São provisionados quando as perdas
forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais.
Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgadas
na nota explicativa (13) e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas
não são provisionados nem divulgados. Depósitos judiciais: São deduzidos das respectivas provisões para contingências para fins de divulgação nas demonstrações
financeiras. h. Apuração de resultado e reconhecimento de receita: O resultado
é apurado pelo regime contábil de competência e inclui os rendimentos, encargos
e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os
ativos circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. Do
resultado são deduzidas/acrescidas as parcelas atribuíveis de imposto de renda e
contribuição social. i. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos
fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de acordo com a Deliberação
CVM 641, de 07/10/2010, que aprovou o CPC 03 (R2)-Demonstração dos fluxos de
caixa, emitido pelo CPC. A demonstração de fluxos de caixa reflete as modificações
que ocorreram no caixa nos exercícios apresentados utilizando o método indireto.
j. Informações por Segmento: As informações por segmentos operacionais são
apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal
tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais,
responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais, é a Diretoria Executiva responsável inclusive pela tomada
das decisões estratégicas da Sociedade. Devido ao seu modelo de negócios verticalmente integrado e as características das atividades da Sociedade, os resultados
da Sociedade são acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.
Dessa forma, em 31/12/2021 e de 2020, a Sociedade possui apenas um segmento
operacional divulgável. 4 . PRICIPAIS FONTES DE JULGAMENTO E ESTIMATIVAS: Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil é requerido que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetem a aplicação de políticas contábeis e os valores
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir significativamente dessas estimativas. As informações sobre incertezas
das premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um
ajuste material dentro do próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos
seguintes aspectos: constituição de provisões necessárias para riscos tributários,
cíveis, trabalhistas, vida útil do ativo imobilizado e recuperação dos ativos, as quais,
apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da Administração da Empresa, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem
eventualmente apresentar variações em relação aos dados e valores reais. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação
a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. a) Redução dos valores de
recuperação dos ativos: Os itens do ativo imobilizado que apresentam indicadores
de perda de seu valor recuperável, com base em fatores financeiros e econômicos,
têm seus valores contábeis anualmente revisados, através de estudo detalhado para
cada UGC, pelo cálculo dos fluxos de caixa futuros descontados e pela utilização
de taxa para desconto a valor presente, para assegurar que eventual provisão para
perdas do valor contábil seja registrada no resultado do exercício analisado. b) Perdas com recebíveis de clientes: As contas a receber de clientes são monitoradas
individualmente, sendo a perda registrada diretamente no resultado com base na
análise de risco da totalidade da carteira de clientes e respectiva probabilidade de
recebimento, considerando os saldos vencidos há mais de 180 dias, excluindo
valores já negociados. c) Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas:
A provisão constituída para processos judiciais que representa perdas prováveis é
estimada com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda é
amparada pela opinião dos assessores jurídicos da Empresa.
2021
2020
5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Caixa e Bancos
162
2.680
Aplicações Financeiras
401
911
563
3.591
Em 31/12/2021 e 2020, as aplicações financeiras foram remuneradas por taxa
média de 100% da variação do certificado de depósito interbancário-CDI, tendo
em sua carteira principalmente aplicações em CDB renda fixa compromissada e
CDB resgate automático. Os saldos consistem em aplicações de liquidez imediata,
rapidamente conversíveis em Reais, tendo como objetivo principal honrar os compromissos de curto prazo, sujeitos a baixo risco.
Circulante Não Circulante
6. CLIENTES
2021 2020 2021 2020
Contas a Receber
53.537 42.362 42.801 52.988
(-) Provisão para Crédito de Liquidação
Duvidosa (PCLD)
(1.946) (3.177)
51.591 39.185 42.801 52.988
Nenhum cliente individual foi responsável por mais de 10% da receita total.
2021
2020
7. IMPOSTOS A COMPENSAR
PIS
28
15
COFINS
127
74
INSS
102
102
IRPJ/CSLL
1.374
2.531
Outros
3
35
1.634
2.757
2021
2020
8. ADIANTAMENTOS
(Reapresentado)
Adiantamentos a empregados
585
489
Adiantamentos a fornecedores
2.382
5.438
2.967
5.927
9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: A Empresa
possui créditos tributários referentes a imposto de renda e a contribuição social diferidos, registrados nos ativos circulante e não circulante, decorrentes de provisões,
saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, constituídos
à alíquota de 25% para o imposto de renda e à alíquota de 9% para a contribuição
social.
Ativo
Passivo
2021
2020
2021
2020
Não Circulante
12.476
12.476
51
1.184
12.476
12.476
51
1.184
Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros permitem a realização do ativo fiscal diferido, existente em 31/12/2021 de R$12.476
a ser realizado a partir do exercício de 2021. Tributos diferidos passivo: Foram
constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social, aos quais
estão registradas no passivo não circulante em função de: a) diferimento da tributação sobre os valores originados de contratos de longo prazo com o governo. 10.
PARTES RELACIONADAS: A Empresa é controlada pela MRV Participações S.A.
A Controladora também possui participações em outras empresas, formando um
grupo econômico. Com isso, a Administração pratica o repasse de recurso para
as demais empresas através de operações de mútuos, pactuados em condições
normais de mercado para operações semelhantes e remunerados a uma taxa em
consonância com a gestão financeira. Adicionalmente, informamos que as operações não possuem vencimento.
Ativo Não Passivo Não
Circulante
Circulante
Participantes
2021
2020 2021 2020
(Reapresentado)
Sócios pessoas físicas
794
794
Contemat Engenharia e Geotecnia S.A.
11.908
11.547
MRV Empreedimentos e Participações S.A.
7
15
CMAT Participações S.A.
324
301
13.026
12.642
7
15
11. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Imobilizado e o Intangível estão apresentados como segue:
Imobilizado
EquipaOuMáqui- Mó- mentos de
tras
nas e veis e processaimoEquipa- Uten- mento de Veícu- bilizaIntanCUSTO
mentos sílios
dados
los ções total gível
Tx depreciação
% a.a.
10
10
15
20
Em 01/01/2020
(Reapresentado)
8.810 1.510
1.900 1.847 491 14.558 1.780
Adições
2.581
129
80
- 2.790
Baixas
(4.340) (737)
(1.186) (1.140) (13) (7.416) (825)
Em 31/12/2020
7.051
902
794
707 478 9.932
955
Adições
598
77
46
721
Baixas
(289)
(42)
(4) (424)
(759)
Em 31/12/2021
7.360
937
836
283 478 9.894
955
Depreciação/Amortização acumuladas
Em 01/01/2020
(5.602) (1.045)
(1.624) (1.829) (308) (10.408) (1.347)
Depreciação/Amortização
(765) (146)
(84)
(9) (42) (1.046) (105)
Baixas
2.779
724
1.137 1.140
9 5.789
825
Em 31/12/2020
(3.588) (467)
(571) (698) (341) (5.665) (627)
Depreciação/Amortização
(801) (107)
(74)
(6) (41) (1.029)
(7)
Baixas
5
423
428
Em 31/12/2021
(4.389) (569)
(645) (281) (382) (6.266) (634)
Imobilizado Líquido
Em 31/12/2020
3.463
435
223
9 137 4.267
328
Em 31/12/2021
2.971
368
191
2
96 3.628
321
12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Circulante
Não Circulante
2021
2020
2021
2020
Daycoval (a)
2.723
2.859
2.724
Bradesco (b)
3.614
4.212
6.275
ABC Brasil (c)
2.487
1.667
2.280
3.333
BTG (d)
12.131
10.000
(-) Juros a Apropriar
(896)
(737)
(2.700)
(342)
7.928
8.001
17.986
15.715
(a) Capital de giro-Daycoval: A empresa possui compromissos decorrentes de
contrato de capital de giro com prazo de 24 meses e taxa pré-fixada de 11,35%
a.a.. (b) Capital de giro-Bradesco: A empresa possui compromissos decorrentes
de contratos de capital de giro com carência de 6 meses e prazo de pagamento de
30 meses com taxa pós-fixada de 5% a.a.+100% da taxa CDI CETIP. (c) Capital de
giro - ABC do Brasil: A empresa possui compromissos decorrentes de contrato de
capital de giro com prazo de 36 meses e taxa de 5,5% a.a. + 100% da taxa CDI CETIP. (d) Capital de giro - Banco BTG: A empresa possui compromissos decorrentes
de contrato de capital de giro com carência de 24 meses e prazo de pagamento em
mais 36 meses e taxa de 4% a.a. + 100% da taxa SELIC. Os montantes classificados no passivo não circulante têm a seguinte composição por ano de vencimento:
2021
Ano de Vencimento
2023
9.584
2024
6.144
2025
2.258
17.986
Passivo
Passivo Não
Circulante
Circulante
13.PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS
2021
2020
2021
2020
Parcelamento IRPJ
32
32
56
89
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quem a adequação dos riscos de liquidez, de crédito e de mercado. Adicionalmente,
a Empresa administra seu capital para garantir que as entidades que o compõem
sejam capazes de continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos
sócios. A política da Empresa é manter uma forte estrutura de capital, de modo a
manter seu crescimento, reduzir o custo de capital e proporcionar retorno aos seus
sócios. A Administração da Empresa acredita que os recursos disponíveis para a
Empresa são suficientes para suas necessidades presentes e serão suficientes
para satisfazer as suas necessidades previstas para as despesas de capital e
outras necessidades de caixa para o ano fiscal de 2021. A Empresa não contrata
instrumentos financeiros para fins especulativos. 23.1. RISCO DE LIQUIDEZ E DE
CRÉDITO: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir
uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que
levaria ao prejuízo financeiro. Os instrumentos financeiros que expõem a Empresa
ao risco de concentração de crédito consistem, principalmente, das disponibilidades
e das contas a receber. Todas as disponibilidades da Empresa são mantidas nas
melhores instituições financeiras do país. A Administração avalia que suas políticas de crédito são prudentes e refletem condições normais de mercado e risco. I.
Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro: O risco de crédito de saldos
com bancos e instituições financeiras é administrado pela tesouraria da Empresa
de acordo suas políticas internas. Os recursos excedentes são investidos somente
em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. O limite de
crédito das contrapartes é revisado periodicamente pelos gestores, podendo ser
atualizado ao longo do ano sempre que necessário. Esses limites são estabelecidos
objetivando minimizar a concentração de riscos e, consequentemente, mitigando o
prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte. II. Contas a
receber: O risco de crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancialmente, em função do porte financeiro das empresas para as quais a Empresa
presta serviços. Adicionalmente, a Empresa monitora continuamente a posição de
seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas de crédito,
objetivando mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, é constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa para os clientes inadimplentes e aplica
procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos. A provisão para
créditos de liquidação duvidosa é registrada como perdas prováveis em relação às
contas a receber, cujo cálculo se baseia em estimativas considerando a situação
de cada cliente e as garantias por eles oferecidas. Em 31/12/2021, a concentração
de risco de crédito dos clientes não é relevante. 23.2. RISCO DE MERCADO:
O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de
um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os
Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a
receber e empréstimos a pagar, depósitos, instrumentos financeiros disponíveis
para venda e mensurados ao valor justo através do resultado e instrumentos financeiros derivativos. 23.3. RISCO DE TAXA DE JUROS: Risco de taxas de juros é o
risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro
flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Empresa
ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às
obrigações de longo prazo sujeitas a taxas de juros variáveis. A Empresa gerencia
o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada entre empréstimos a
receber e empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. 23.4.
GESTÃO DE CAPITAL: A Empresa tem por objetivo administrar seu capital sob
a ótica da continuidade da mesma em oferecer retorno aos acionistas e benefício
às demais partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal que
busque a redução deste custo. A fim de manter ou ajustar a estrutura de capital
da sociedade, a Administração pode, ou até mesmo propõe, nos casos em que os
acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento dos dividendos, devolver
capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos com o intuito
de reduzir o nível de endividamento. 24. SEGUROS: A Empresa mantém seguros
de responsabilidade civil, seguro contra incêndio, roubo, queda de raio, danos elétricos, equipamentos em canteiro de obra, seguro de risco de engenharia, seguro
de veículos e seguro de vida, sendo a cobertura contratada considerada suficiente
pela administração da Empresa para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/
ou responsabilidades.
Diretor Presidente: Rommel Curzio Valente; Diretores Operacionais: Ronaldo Ritti Dias, Maria Aparecida Soukef Nasser, e Lauro Antônio
Tiradentes de Oliveira Junior; Diretor Jurídico: Alexandre Augusto Costa
Cabral; Diretor de Planejamento e Controle / QSMS: Marcos Oliveira
Monteiro; Diretor Administrativo Financeiro: Luis Afonso Migliani Bazzo.
Contador: Ailton Fernando de Souza – CRC – 1SP203379/O-0
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS: Aos acionistas da Companhia Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis
individuais da Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. em 31/12/2021, o desempenho individual de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais”. Somos independentes em relação à companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e o relatório do auditor: A administração da companhia é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais 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 contábeis individuais, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis individuais 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 contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis,
a não ser que a administração pretenda liquidar a companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da companhia e
suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis individuais, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis individuais, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia 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 e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia e
suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos. RJ, 22/02/2022. Alberto A. de F. S. Maia - Contador-CRC-RJ nº 082.246/O-0; Opinião Auditores Independentes - CRC/SP no 021.490/O - T - RJ.
(22)
(22)
(39)
(62)
10
10
17
27
Durante o exercício de 2019 a empresa optou pelo parcelamento ordinário de saldo
devedor de IRPJ oriundo de notificação fiscal. Tal parcelamento foi realizado em 60
(sessenta) parcelas fixas de R$ 2.808,41, acrescido de atualização pela variação
da taxa SELIC.
2021
2020
14. ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES
Adiantamentos recebidos de clientes
2.195
5.383
2.195
5.383
A Empresa possui saldos referentes a contratos firmados com clientes a serem
compensados em faturamento futuro. 15. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS:
A Administração da Empresa constitui provisão para valores de contingências trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas como perda provável, segundo a avaliação
de seus consultores jurídicos. Os valores das provisões para contingência foram
estimados e estão garantidos parcialmente por depósitos judiciais.
Provável
Possível
2021
2020
2021
2020
Trabalhistas
1.473
956
4.685
3.765
Cíveis
20.241
8.746
(-) Depósitos Judiciais vinculados
(507)
(383)
966
573
24.926
12.511
Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são
ações movidas por empregados desligados contra a Empresa, envolvendo cobranças de horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional
de periculosidade e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação
é provável ou possível referem-se a ações de natureza indenizatória, materiais e
morais relacionadas a contratos de clientes. 16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-ALÍQUOTA EFETIVA: A alíquota efetiva sobre o lucro antes do
IRPJ e CSLL, são demonstradas a seguir:
2021
2020
Prejuízo (Lucro) antes do IRPJ e CSLL
9.199
(3.755)
IRPJ/CSLL no resultado do Exercício
(1.110)
IRPJ/CSLL diferidos
1.134
246
Alíquota Efetiva
0%
7%
17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 17.1. CAPITAL: A Companhia possui um capital
social de R$ 100.260 (cem milhões e duzentos e sessenta mil reais), divido em
57.687.841 milhões de ações ordinárias, ao preço de R$ 1,74 fixos, cada, totalmente
subscritas e integralizadas pelos acionistas de forma proporcional às suas respectivas participações no capital social da mesma. 17.2. AJUSTE DE AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL: A Empresa adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do
valor contábil dos bens do imobilizado e do intangível, líquido dos tributos diferidos,
foi registrado em conta de ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido,
de acordo com o ICPC10. 17.3. RESERVA LEGAL: É constituída de acordo com
a Lei das Sociedades por Ações a razão de 5% do lucro líquido do exercício, até
que a soma com a Reserva de Capital atinja 20% do Capital Social. 17.4. ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA: A Administração constituiu a reserva de atualização
tecnológica na proporção de até 10% do lucro líquido, após as destinações legais.
Esta reserva tem por finalidade manter os equipamentos da Empresa compatíveis
com o progresso científico. 17.5. EXPANSÃO: De igual forma a nota anterior, a
Administração constituiu a reserva para expansão das atividades, assegurando
recursos econômicos para fomentar as atividades operacionais seja por meio de
aumento de capital para fornecer a estrutura própria ou até mesmo na criação de
novos empreendimentos e projetos. 17.6. RESULTADOS ABRANGENTES: Os
valores registrados referem-se aos ajustes provenientes da desoneração sobre a
folha de pagamento, já somados ao resultado de baixa de contas a receber relativo à
venda da marca e demais variações decorrentes do patrimônio líquido resultante de
transações e eventos não derivados de transações com os sócios na qualidade de
proprietários. 18. RECEITA LÍQUIDA: A conciliação entre a receita bruta e a receita
líquida apresentada na demonstração de resultado do exercício é como segue:
2021
2020
Receita Bruta
272.499
255.118
Deduções da receita
ISS
(8.155)
(7.437)
PIS
(1.804)
(1.553)
COFINS
(8.326)
(7.169)
INSS s/faturamento (CPRB)
686
(4.446)
Receita Líquida
254.900
234.513
(-) Juros a apropriar

Assim como as demais organizações do seguimento da construção civil, também
a Concrejato possui em uma pequena parcela de seus contratos a cláusula de
faturamento direto, onde ela é a responsável pela administração da construção,
porém os materiais são adquiridos em nome da empresa contratante e quitados
diretamente por esta. Dessa forma, embora não incluído da Demonstração de Resultado do Exercício, o faturamento direto também poderia ser mais um elemento
de composição de faturamento. Para o exercício findo em 31/12/2021 esse montante representou R$6.079.194 (seis milhões, setenta e nove mil, cento e noventa
e quatro reais).
2021
2020
19. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Custo com mão-de-obra
(88.887)
(92.354)
Custo com serviços
(41.574)
(41.193)
Custo com materiais
(66.125)
(52.204)
Custo com ativos
(30.196)
(27.226)
Custos gerais
(4.255)
(2.461)
Total dos custos
(231.037) (215.438)
Conforme explicado na nota 18, o impacto no custo da cláusula de faturamento
direto dos contratos, representou um acréscimo de R$6.079.194 (seis milhões,
setenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais).
2021
2020
20. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Rendimentos de aplicações financeiras
4
17
Descontos obtidos
59
157
Juros e atualizações
4.833
2.219
Variações monetárias ativas
127
98
Juros de contratos de mútuos
521
313
Outras receitas
5
Total das receitas financeiras
5.544
2.809
Descontos concedidos
(166)
(684)
Juros passivos
(715)
(815)
Juros sobre obrigações
(37)
(954)
Outras despesas
(2.849)
(1.397)
Total das despesas financeiras
(3.767)
(3.850)
Resultado financeiro líquido
1.777
(1.041)
21. LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) POR AÇÃO: a. Básico: Em atendimento à
legislação das sociedades anônimas, a Empresa apresenta o lucro (prejuízo) por
ação, na qual é apurado mediante a divisão do lucro líquido (prejuízo) do exercício
pela quantidade de ações ordinárias existentes no fim do exercício, excluindo as
ações adquiridas pela Empresa e mantidas como ações em tesouraria. b. Diluído: O Lucro líquido (prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da
quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a
conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. A Empresa não possuí
ações ordinárias diluídas.
2021 2020
Lucro (Prejuízo) atribuível aos acionistas da Companhia
9.223 (3.509)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas-milhares
57.688 57.688
Lucro (Prejuízo) básico e diluído por ação
0,16 (0,06)
22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Empresa participa em operações envolvendo instrumentos financeiros usuais adiante descritos. Os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Empresa em
31/12/2021 e de 2020, registrados em contas patrimoniais, não apresentavam valores diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: a. Valor de
mercado dos instrumentos financeiros: O valor de mercado das disponibilidades
(caixa, bancos e aplicações financeiras), empréstimos e financiamentos, o saldo a
receber de clientes e o passivo circulante aproximam-se do saldo contábil, em razão
do vencimento de parte substancial dos saldos ocorrerem em datas próximas a do
balanço. O saldo dos empréstimos e financiamentos são atualizados monetariamente com base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições
de mercado e, portanto, o saldo devedor registrado nas datas dos balanços está
próximo ao valor de mercado. b. Partes relacionadas: O saldo devido às partes
relacionadas é decorrente de operações cujas condições poderiam ser diferentes
caso tivessem sido praticadas com partes não relacionadas e, portanto, representariam parte do investimento e não necessariamente o valor de mercado das transações financeiras. 23. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO
DE RISCOS E DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Como política de gestão de
ativos financeiros, a Empresa procura permanentemente otimizar sua rentabilidade
adequada a risco e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indi-

Fed: Decisão prevista mexe com mercados dos EUA

A

s bolsas norteamericanas caíram
1,3% com o anúncio da subida de 0,25% da
taxa de juros nos EUA nesta quarta-feira. “É o exemplo de ‘compre o boato,
venda no fato’. Primeira reação do mercado é negativa,
influenciada pelo fato de estar se discutindo muito se o
Federal Reserve (Fed, Banco Central dos EUA) está
agressivo demais na expectativa de 7 aumentos que
fatalmente desaceleraria a
economia e arriscaria colocar a economia em recessão
e causar uma estagflação”,
comentou Andrey Nousi,
CFA e fundador da Nousi
Finance. Na sua opinião,
a situação ainda é muito
fluida, mas essa é a reação
inicial. Hoje o grande vencedor na bolsa norte-americana é o setor financeiro,
pois juros mais altos são benéficos para a indústria.
Nousi lembra que o aumento de 0.25% já era esperado. “Esperam começar
a reduzir o balanço patrimonial em breve (chamado

Quantitative Tightening). Os
membros esperam 7 aumentos em 2022, o que elevaria a
taxa paga 1.88% no final do
ano. Para 2024, a expectativa
é que a taxa fique em 2.75%”,
explicou. Para ele, de maneira
geral, saiu como amplamente esperado. O Fed aponta
que ainda há muitas incertezas, com a inflação mais
alta por mais tempo e que
a guerra contribui para isso.
“Temos também a taxa de
10 anos norte-americana
atingindo 2.20%, maior nível
desde 2019. Curva de juros
10-2 anos caindo atualmente
em 0.23%, queda forte desde
março de 2021. À medida
que se aproxima de 0, aumenta-se a probabilidade de
que uma recessão americana
poderá ocorrer em 12 meses
após ficar negativa. A curva
de 10-5 anos agora está em
somente 0.01%”, citou.
Para Felipe Veloso, economista e fundador da Cripto
Mestre, escola focada em investimentos e empreendedorismo utilizando BlockChain,
não houve nada fora do esperado. “Acredito que acon-

teceu o melhor dos cenários.
O Fed ainda está buscando
alcançar o pleno emprego e a
inflação na casa dos 2%, mas,
não está disposto a sacrificar
demais a economia no curto
prazo, e, por isso, aumentou
a taxa de juros em 0.25%, o
que já era esperado baseado
em declarações do presidente do Fed, Jerome Powell ,na
semana passada”.
Segundo Veloso, isso
é favorável para as ações
norte-americanas, principalmente as tecnológicas,
que tem uma taxa de valor presente, baseadas em
um crescimento de muito
longo prazo. Porém, isso é
desfavorável ao dólar, que
tende a continuar caindo em relação ao real. Ele
acrescenta que o mercado
de cripto não sofre impacto
forte, pois esse aumento de
juros já estava precificado
e era esperado, assim como a diminuição no Stock
de securities e de títulos.
Renda fixa mais rentável
Com a atual alta, os tí-

tulos de renda fixa tendem
a ser mais rentáveis e vários investidores se sentem
tendenciosos a migrar uma
maior parcela para esse tipo de investimento, considerando a relação risco
x retorno que começa e
beneficiar a renda fixa, segundo avaliação de Sidney
Lima, analista da Top Gain
Na sua opinião, quanto ao
Fed, existe uma tendência
natural a qual já era esperada de aumento da taxa de
juros como uma das mais
eficientes armas para combate a alta generalizada dos
preços, conhecida como
inflação e tem trazido uma
série de preocupações ao
governo dos EUA, a maior
potência econômica do
mundo.
“Como esperado o Fed
anunciou (como já era esperado) o aumento da taxa de juros em 0.25 ponto
percentual. Vale lembrar
que essa é a primeira alta
desde 2018, e a instituição
já deixou claro a intensão
em continuar trabalhando
com aumentos nas pró-

Fim do ano: 1,87%

China: US$
3,34 tri em
fundos gerados
por câmbio

Para Sidney Lima, a expectativa do mercado é
que a taxa possa chegar
em 1,87% até o final do
ano. Na divulgação foi informado que a decisão do
aumento foi aprovada com
um placar de 8 a 1, o que
vem em linha com o que
já tem sido demonstrado
pelo chefe da instituição
Jerome Powell em seus últimos pronunciamentos ao
demonstrar preocupações
com a escalada nos preços
por lá.
Em justificativa, a autoridade mencionou o contexto da guerra da Rússia,
e que os impactos dos
desdobramentos ainda são
completamente incertos
em relação aos impactos
para a economia norteamericana. Outro ponto
importante é que a instituição colocou a expectativa para a inflação em 4,3%
ao final de 2022, ressalta o
analista.

saldo dos fundos em iuan
(moeda chinesa) gerados pelo câmbio
de moedas estrangeiras
cresceu no final de fevereiro na China ante um
mês atrás, mostraram os
dados divulgados nesta
quarta-feira. Os fundos
estavam em cerca de 21,3
trilhões de iuanes (US$
3,34 trilhões) no final
do mês passado, 6,19 bilhões de iuanes a mais em
relação ao mês anterior,
informou o Banco Popular da China.
Como o iuan chinês não
é livremente conversível sob
a conta de capital, o banco
central tem que comprar as
moedas estrangeiras geradas
por superavit comercial e
investimento estrangeiro no
país, adicionando fundos ao
mercado monetário. Esses
fundos são um importante indicador dos fluxos transfronteiriços de capital estrangeiro e
da liquidez do iuan no país.

ximas reuniões”, ressalta
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USUÁRIOS FINAIS ATENDIDOS & RECEITAS

Relatório da Administração: Prezados Acionistas, Clientes e Investidores, A
Bemobi viveu em 2021 um dos momentos mais marcantes de sua história. Em
fevereiro, tivemos a oportunidade de concretizar a abertura de capital (IPO) na
bolsa de valores (B3) no Novo Mercado, segmento destinado à negociação
de ações de empresas que adotam, voluntariamente, práticas de governança
corporativa adicionais às que são exigidas pela legislação brasileira. A captação de recursos obtida possuía objetivos claros de viabilizar os investimentos
necessários para a expansão de nossos negócios, seja de forma orgânica
ou inorgânica. E essas entregas foram todas concretizadas antes dos prazos
previstos. Os avanços operacionais e financeiros alcançados em 2021 evidenciam esse comprometimento da atual administração em executar cada uma
das etapas do plano de negócios de forma consistente à tese de investimento
apresentada aos seus acionistas e ao mercado. Para analisarmos em mais
detalhes esses avanços, vale sempre lembrar que nosso modelo de crescimento (“playbook”), em sua forma mais básica é baseado em três dimensões
principais:
...
Pagamentos - Parceiro E
Microfinanças - Parceiro D
Pagamentos - Parceiro B
Microfinanças - Parceiro A
Serv. Assinatura - Parceiro C
Serv. Assinatura - Parceiro B
Serv. Assinatura - Parceiro A
SOLUÇÕES DE SERVIÇOS DIGITAIS, NOVAS PARCERIAS e NÍVEL DE PENETRAÇÃO

1) Novas Soluções Digitais: diferentes tipos de soluções digitais para dispositivos móveis podem ser oferecidos aos clientes finais através de nossas
parcerias já estabelecidas de forma a capturar as oportunidades de cross-sell
e/ou upsell. (ex. assinaturas digitais, microfinanciamento etc.). 2) Novas Parcerias e Geografias: expansão através de novas parcerias com empresas de
diferentes setores, ampliando nosso mercado endereçável. (ex. novas operadoras de telefonia móvel, fintechs etc.). 3) Elevar a penetração de nossas
soluções em cada parceiro: para cada solução móvel, em cada parceiro,
uma combinação de nossa plataforma de canais e campanhas digitais pode
aumentar a penetração dos nossos serviços na base estabelecida. Obtivemos
inúmeras conquistas em cada um desses vetores ao longo de 2021, aumentando nosso potencial de crescimento assim como a diversificação e resiliência de nossa empresa. Do ponto de vista das soluções digitais, nossa
estratégia de diversificação e cross-sell vem se mostrando, a cada dia que

passa, mais acertada. Os novos serviços se tornaram cada vez mais relevantes no nosso resultado. A receita advinda das soluções de Microfinanças e de
Pagamentos, assim como os de Plataformas de Serviços cresceram 138% na
comparação com o ano anterior e representaram aproximadamente 44% do
total no ano de 2021 beneficiada pelo forte crescimento orgânico, em especial
no Brasil, e também pela consolidação do resultado da Tiaxa e da M4U, empresas recém adquiridas, com impacto nas nossas demonstrações a partir do
mês de setembro e novembro, respectivamente. Do ponto vista de expansão via novas parcerias e geografias, mantivemos uma agenda comercial
intensa que nos levou a ampliar significativamente nossa atuação internacional. Estamos presentes em 42 países (4 novos em 2021) com 88 contratos
de parceria estabelecidos com diferentes operadoras de telefonia, sendo 11
no Sul Asiático, 18 no Sudeste Asiático, 14 na Comunidade dos Estados Independentes, 12 na África e 33 na América Latina. Ao todo, foram 16 novas
parcerias estabelecidas com operadoras de telefonia para comercialização de
diferentes tipos de soluções em 2021. Dentre estas diversas geografias, temos uma base de parceiros mais diversificada do ponto de vista de segmentos
e serviços, trazendo mais resiliência ao nosso modelo de negócios e criando
oportunidades de expansão ainda maiores. Encerramos o ano de 2021 com
o serviço de Assinaturas implantado em 78 parceiros de telefonia, bancos e
wallets digitais, 18 em Microfinanças, 05 de Pagamentos, e 17 do segmento
de Plataformas como Serviço (PaaS). Adicionalmente, ampliamos no último
ano a oferta de nossas soluções para outras indústrias além de Telecom a
partir do lançamento de nossa aplicação de games em parceria com a PayMaya, segunda maior carteira digital nas Filipinas - com mais de 38 milhões
de usuários registrados - e com o Banco Inter no Brasil - com um potencial de
14 milhões de usuários. Passamos, também, a oferecer soluções de análise
de dados para detecção de risco de crédito e de fraude a 5 diferentes clientes
de segmentos diversos, utilizando como base as informações capturadas através de nossas parcerias com operadoras de telecomunicações, instituições
financeiras e empresas do varejo. Do ponto de vista do aumento da penetração de nossas soluções sob a base de clientes finais, nossa estratégia está
relacionada à implementação de novos canais digitais de distribuição e venda,
em especial a nossa plataforma proprietária de canais digitais, o Loop, que
ao ser integrado aos sistemas core das operadoras viabiliza a distribuição
escalável de nossas soluções reduzindo materialmente o custo de aquisição
de clientes e, consequentemente, elevando nossa penetração. Nesse último ano, implantamos novos canais digitais de nossa plataforma em 2 novas
operadoras, alcançando um total de 22. Além disso, 10 novos canais foram
implementados em 6 operadoras das quais já atuávamos através do Loop, habilitando novas funcionalidades, nos permitindo aproveitar a jornada de clientes pré-pago, controle e pós-pago que consumiram integralmente sua franquia

BALANÇO PATRIMONIAL - Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Notas
2021
2020
2021
2020
Notas
2021
2020
2021
2020 Passivo
Ativo
Circulante
Circulante
Obrigações com pessoal
14
13.737
10.598
39.278
14.077
Caixa e equivalentes de caixa
4 263.459
93.657 319.185 111.196 Tributos a recolher
15
2.134
2.145
9.429
4.289
16
5.726
6.505 140.240
26.575
Títulos e valores mobiliários
5 194.548
- 194.548
- Contas a pagar
18.6
17.895
8.486
17.895
8.486
Contas a receber de clientes
6
35.158
34.279 216.113
93.877 Dividendos a pagar
17
1.274
1.173
4.111
1.173
Estoques
7
57.401
- Arrendamentos
Contraprestações a pagar 1.1 e 1.3
- 244.920
30.117 244.920
Dividendos a receber
11
888
- Outras obrigações
9
- 108.361
Tributos a recuperar
8
11.198
4.964
28.501
6.643 Total do passivo circulante
40.766 273.827 349.431 299.520
Adiantamentos a terceiros
5.639
7.070
11.116
7.467 Não circulante
17
2.325
2.780
11.134
2.780
75.864
1.036 Arrendamentos
Outros valores a receber
9
14.385
52.769
510.890 139.970 902.728 220.219 Contraprestações a pagar 1.1 e 1.3
Total do ativo circulante
Outras obrigações
2.415
Não circulante
Total do passivo não circulante
16.710
2.780
66.318
2.780
Outros valores a receber
33
43
687
43 Patrimônio líquido
Tributos diferidos
10
11.921
15.466
32.275
15.687 Capital social
18.1 1.233.744 183.391 1.233.744 183.391
Ações em tesouraria
18.8 (46.125)
- (46.125)
Empréstimos a partes
18.2
4.302
4.302
relacionadas
24.2
41.594
7.877
- Reserva de capital
18.3
71.252 192.030
71.252 192.030
Investimentos
11 322.339
59.497
- Reservas de lucros
Imobilizado
12
8.678
12.624
29.779
12.627 Ajuste de avaliação patrimonial 18.4 (225.094) (225.426) (225.094) (225.426)
Outros resultados abrangentes 18.7
(4.054)
331
(4.054)
331
Intangível
13 191.744 195.758 480.003 208.352 Total do patrimônio líquido
1.029.723 154.628 1.029.723 154.628
576.309 291.265 542.744 236.709 Total do passivo e do
Total do ativo não circulante
1.087.199 431.235 1.445.472 456.928
1.087.199 431.235 1.445.472 456.928 patrimônio líquido
Total do ativo
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Reservas de lucros
Reserva
Reser- Re- Reserva especial Lucros Ajuste de
Outros
Capital Ações em va de serva estatu- de divi- acumu- avaliação Resultados
social tesouraria capital legal
Notas
tária dendos
lados patrimonial abrangentes
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019
183.391
- 4.123
- 164.786
- 352.300
Constituição de reserva especial de dividendos
mediante destinação de lucros acumulados
- 164.786 (164.786)
Constituição de reserva especial de dividendos
mediante destinação de lucros intermediários
- 13.446 (13.446)
Ajuste referente ao ágio em aquisição de empresas
sob controle comum
18.4.a
- (225.426)
- (225.426)
Constituição de reserva de capital – Opções de
ações da controladora a empregados da Companhia
179
179
Lucro líquido do exercício
- 35.730
35.730
Ajuste acumulado de conversão
331
331
Constituição de reserva legal
18.3.a
- 1.787
- (1.787)
Destinação de lucros para pagamento de
dividendo mínimo obrigatório
18.6
- (8.486)
(8.486)
- 12.011
- (12.011)
Constituição de reserva estatutária
18.3.b
Saldos em 31 de dezembro de 2020
183.391
- 4.302 1.787 12.011 178.232
- (225.426)
331 154.628
Aumento líquido de capital social mediante
recebimento de caixa e equivalentes de caixa
18.1 1.050.353
- 1.050.353
Destinação de reserva especial de dividendos para
dividendos a pagar
18.3.c
- (178.232)
- (178.232)
Desconstituição de reserva de capital por alteração
no plano de incentivo de longo prazo
18.2
- (4.302)
(4.302)
Ações em tesouraria adquiridas
18.8
- (46.125)
- (46.125)
Ajuste referente ao ganho por compra vantajosa de
controlada indireta
1.2
332
332
Lucro líquido do exercício
- 75.349
75.349
Ajuste acumulado de conversão
18.7
(4.385)
(4.385)
Constituição de reserva legal
18.3.a
- 3.767
- (3.767)
Destinação de lucros para pagamento de dividendo
mínimo obrigatório
18.6
- (17.895)
- (17.895)
Constituição de reserva estatutária
18.3.b
- 53.687
- (53.687)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
1.233.744 (46.125)
- 5.554 65.698
- (225.094)
(4.054) 1.029.723
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto operacional: A Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”) foi cons- específica do patrimônio líquido no valor de R$ 225.426. Mediante essa trantituída em 28 de agosto de 2007 e tem sede na Rua Voluntários da Pátria, sação, as empresas controladas diretamente pela Otello Technology Invest113, 4º andar – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ. A Companhia possui uma filial ment AS passaram a estar sob o controle direto e indireto da Companhia. Os
constituída em 13 de maio de 2019, localizada na Rua Correia Dias, 184, 1º, 2º saldos combinados recebidos pela Companhia em 30 de setembro de 2020,
e 7º andares – Paraíso – São Paulo/SP. Em 21 de agosto de 2020, concluiu-se em decorrência da aquisição das empresas, foram:
o processo de conversão da Companhia de uma sociedade limitada para uma Ativo
Passivo
sociedade anônima. Desta forma, diferentemente da sociedade limitada, que Circulante
Circulante
3.649
tem seu capital social formado por quotas e como ato constitutivo o contrato Caixa e equivalentes de caixa 15.697 Obrigações com pessoal
1.673
social, a Companhia, como sociedade anônima, passou a ter seu capital social Contas a receber de clientes 61.922 Tributos a recolher
Tributos
a
recuperar
1.565
Contas
a
pagar
26.587
formado por ações e como ato constitutivo o estatuto social. Em decorrência
1.074
desse processo de conversão, as quotas da Companhia foram convertidas em Adiantamentos a terceiros
1.515
ações ordinárias na proporção de uma quota para uma ação ordinária, todas Outros valores a receber
81.773 Total do passivo circulante
31.909
nominativas e sem valor nominal. Oferta pública de ações: A Companhia Total do ativo circulante
Patrimônio líquido
realizou, em 08 de fevereiro de 2021, a oferta pública de distribuição primária Não circulante
341 Capital social
54.123
e secundária (“Oferta” ou “IPO”) de 51.874.515 ações ordinárias nominativas, Outros valores a receber
758 Reservas de capital
10.632
escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer Tributos diferidos
6 Resultados acumulados
187
ônus ou gravames, sendo: (i) 49.732.622 novas ações de emissão da Com- Imobilizado
14.035 Outros resultados abrangentes
62
panhia (“Oferta Primária”); e (ii) 2.141.893 ações de emissão da Companhia e Intangível
65.004
de titularidade dos acionistas vendedores (“Oferta Secundária”). Essas ações Total do ativo não circulante 15.140 Total do patrimônio líquido
Total do passivo e
foram distribuídas ao preço de R$ 22,00 por ação, perfazendo o montante
96.913 patrimônio líquido
96.913
total de R$ 1.141.239, sendo R$ 1.094.118 referente à Oferta Primária e R$ Total do ativo
47.121 referente à Oferta Secundária. Cabe ressaltar que somente os recur- 1.2. Reorganização societária da Companhia: Em 28 de julho de 2021, a Comsos referentes à Oferta Primária, no valor de R$ 1.094.118, transitaram pela panhia adquiriu a Tulari Spain Sociedad Limitada, que até então era controlaCompanhia, sendo que os recursos referentes à Oferta Secundária, no valor da direta da Open Markets AS e controlada indireta da Companhia. O valor da
de R$ 47.121, foram liquidados diretamente pelo banco coordenador líder da aquisição foi definido em dólares, representando R$ 11.336 na data da tranoperação junto aos acionistas vendedores. A Companhia incorreu em gastos sação. Por se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob
com a Oferta Primária no montante de R$ 65.890 (R$ 43.765 líquidos de tri- controle comum, não foi registrado, no resultado da Companhia, um ganho
butos). Os gastos com emissão de ações no âmbito da Oferta contemplam por compra vantajosa. A diferença entre a contraprestação acordada no valor
comissões pagas a bancos e corretoras, honorários de auditores externos, de R$ 11.336 e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$ 11.668,
consultores e advogados, taxas de registro, e demais gastos relacionados à foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$ 332.
Oferta, e estão apresentados nas demonstrações contábeis individuais e con- Esse valor foi liquidado em duas parcelas, em 03 de agosto de 2021 e 28 de
solidadas na conta de capital social, no patrimônio líquido. A Companhia é setembro de 2021, totalizando R$ 11.777 e gerando uma perda com variação
uma sociedade anônima e tem como objeto social: (i) o desenvolvimento de cambial de R$ 441 nas demonstrações contábeis individuais da Companhia.
tecnologias para aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado 1.3. Combinação de negócios – Aquisição do Grupo Tiaxa: Em 31 de agosto
de desenvolvimento de programas de computador (softwares) e de ferramen- de 2021, a Companhia, por intermédio da Tulari Spain Sociedad Limitada,
tas de programas de computador especificamente desenvolvidas para a rede concluiu a aquisição de ações que representam 100% do capital social da
mundial de computadores (internet) com acesso via telefonia móvel celular ou Zonamovil Inc. (“Grupo Tiaxa”). Em decorrência da aquisição, a Tulari Spain
qualquer outro meio que caracterize o acesso móvel, através da prestação Sociedad Limitada contabilizou um ativo no valor de R$ 129.589 (US$ 25.196
de serviços de projeto, integração de sistemas, desenvolvimento e forneci- mil). Esse valor, após avaliações financeiras realizadas por consultores exmento de soluções dos referidos softwares; (iii) a prestação de consultoria ternos, foi segregado da seguinte forma pela administração da Companhia:
Valor
Valor Vida útil
relacionada a aplicações para telefones celulares e o desenvolvimento de atiem US$
em R$ (meses)
vidades correlatas; (iv) a atividade de veiculação de publicidade digital; e (v) Ativos identificados
1.326
6.822 Indefinida
a participação em outras sociedades, simples ou empresárias, como acionista Patrimônio líquido do Grupo Tiaxa
4.393 22.594
60
ou sócia, quaisquer que sejam seus objetos sociais, no Brasil ou no exterior. Marca (i)
4.661 23.975
124
1.1. Reorganização societária do acionista controlador: Em 30 de setembro Carteira de clientes (ii)
3.836 19.728
60
de 2020, a administração da Companhia firmou três contratos de compra com Tecnologia (iii)
10.980 56.470 Indefinida
a sua controladora direta Bemobi Holding AS (atualmente denominada Otello Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Total
25.196
129.589
Technology Investment AS), e adquiriu 100% do capital social das empresas
Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS. Em decor- (i) Marca: Representa o valor da marca Tiaxa, que é reconhecida em seu
rência desta transação, a Companhia registrou no passivo, nesse momento, segmento de atuação. A vida útil foi determinada pela administração da Como valor de R$ 290.430 a pagar à sua então controladora Otello Technology panhia, que considera esse um prazo adequado para avaliação de potencial
Investment AS, já que, de acordo com os documentos assinados entre as migração para uma marca global única. (ii) Carteira de clientes: A carteira de
partes, esse valor deveria ser liquidado até 31 de dezembro de 2021. Como a clientes do Grupo Tiaxa é formada por empresas do setor privado, do segmenCompanhia possuía, até 30 de setembro de 2020, o valor total de R$ 45.510 to de telecomunicações, financeiro e e-commerce, dentre outros. Os serviços
em empréstimos a receber da Otello Technology Investment AS, o saldo lí- prestados são suportados por contratos, caracterizando um contrato qualifiquido registrado no passivo com esta sociedade foi de R$ 244.920, já que cado com cada cliente. Parte significativa dos contratos é vinculada a clientes
o valor de R$ 45.510 foi compensado com o valor a pagar pela aquisição de que contrataram os serviços do Grupo Tiaxa em períodos anteriores, caracteempresas de R$ 290.430. Esse valor de R$ 244.920 foi liquidado em 26 de rizando um relacionamento e a expectativa de novas vendas para os clientes
abril de 2021. O valor de R$ 290.430 foi determinado pela administração da existentes na data-base. Muitos contratos não possuem prazo, mas permitem
Companhia através de avaliações financeiras realizadas por seus consultores a renovação contínua. (iii) Tecnologia: Representa a tecnologia que conecta o
externos, a partir de técnicas de fluxo de caixa descontado (valuation). Es- usuário final às empresas clientes e aos meios de pagamento, passando pela
sas empresas atuam no mesmo segmento de negócio da Companhia, que é formação da base de dados dos usuários, sendo o ativo intangível diferencial
substancialmente o de desenvolver tecnologias para aplicação em telefones para o Grupo Tiaxa se destacar em seu mercado de atuação. Na conclusão
celulares. A administração da Companhia entende que através dessas empre- da operação, a Tulari Spain Sociedad Limitada efetuou o pagamento em caixa
sas adquiridas a Companhia poderá consolidar e expandir suas operações em no valor de R$ 68.606 (US$ 13.256 mil), sendo o restante, no valor de R$
outros países do mundo, bem como se beneficiar de sinergias na operação e 60.983 na data da transação (US$ 11.940 mil), referente ao valor justo da
no gerenciamento das atividades, a partir do conceito “One Bemobi”. Ainda, contraprestação contingente, calculado com base no valor mais provável a ser
conforme as avaliações financeiras realizadas por seus consultores externos, pago, a depender do atingimento de metas anuais de crescimento e financeia administração da Companhia espera obter fluxos de caixa positivos advin- ras do Grupo Tiaxa, até o final de 2023. Em 31 de dezembro de 2021, o valor
dos dessas empresas adquiridas. Por se tratar de combinação de negócios justo da contraprestação contingente, convertido para Reais, é de R$ 68.501,
envolvendo entidades sob controle comum, não foram registrados, no ativo sendo R$ 30.117 (US$ 5.397 mil) previstos para serem pagos até 30 de abril
da Companhia, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A de 2022. O acordo de contraprestação contingente requer que a Companhia
diferença entre a contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor pague, aos antigos proprietários do Grupo Tiaxa, um determinado valor calcucontábil dos ativos líquidos adquiridos de R$ 65.004, foi registrada em conta lado com base no crescimento das receitas e do EBITDA de 2021 a 2023 das

de dados para ofertarmos nossos serviços. Deste modo, o ano que passou dá
continuidade ao histórico consistente de entrega resultados da Bemobi que,
nos últimos dez anos, apresentou crescimento anual composto de Receita Líquida Ajustada da ordem de 31%, bem como nas demais métricas financeiras.
Falando especificamente da comparação entre 2020 e 2021, a Companhia
registrou crescimento de 36% de Receita Líquida Ajustada, 30% do EBITDA
Ajustado e de 96% do Lucro Líquido Ajustado, mantendo uma conversão de
caixa próxima a 80%. Vale reiterar que esses resultados foram obtidos mesmo
em um momento de instabilidade geopolítica e econômica somado às adversidades impostas à população mundial advindas da crise sanitária originada
pelo COVID-19. A despeito de todos os desafios, executamos com sucesso
os primeiros movimentos de nossa agenda de M&A por meio da aquisição
da companhia chilena Tiaxa – incorporada a partir do terceiro trimestre – e
da empresa brasileira M4U – incorporada a partir do quarto trimestre. Tais
aquisições podem ser consideradas transformacionais ao nosso negócio ao
aumentarem substancialmente nossas métricas financeiras, agregarem competências técnicas relevantes aos produtos de Microfinanças, Pagamentos e
de PaaS, além de agregarem um forte time de Tecnologia e Produtos. Concluídas as aquisições, estamos empenhados em integrar tais Companhias
e capturar as sinergias existentes. Do ponto de vista comercial, nosso foco
principal está em capturar o valor das sinergias de nossa ampla rede internacional de parceiros com a oferta de um portfólio amplo de soluções móveis
digitais. Ao adicionarmos as soluções de cada empresa adquirida à plataforma
da Bemobi, que possui canais (Loop) eficientes, de baixo custo e com amplo
acesso à um volume relevante de dados, cria-se uma plataforma digital mais
completa e robusta, o que leva a múltiplas oportunidades de cross-sell e up-sell nas 95 parcerias estabelecidas. Adicionalmente, existem opcionalidades
a serem exploradas organicamente e que viabilizam a expansão de soluções
para novas geografias e novos segmentos. Por fim, cabe ressaltar que, mesmo após essas duas aquisições, continuamos ativos no mercado e com uma
extensa agenda de prospecção de novos targets de M&As, sustentada pela
nossa posição atual (+R$ 500 milhões) e capacidade de geração de caixa.
Agradecemos aos nossos acionistas e ao mercado em geral pela confiança
depositada na atual Administração da Companhia. Estamos empenhados na
execução do nosso plano estratégico, contribuindo para a democratização das
soluções digitais no Brasil e no exterior. A Administração.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em
milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
Notas
2021
2020
2021
2020
Receita líquida
20 148.477
145.314 488.837
171.546
(56.210) (306.996) (69.909)
Custos dos serviços prestados 21 (59.943)
88.534
89.104 181.841
101.637
Lucro bruto
Despesas gerais e
administrativas
22 (39.394)
(27.573) (96.968) (39.532)
Resultado de equivalência
patrimonial
11 23.582
(5.838)
Lucro operacional
72.722
55.693 84.873
62.105
Receitas financeiras
23 29.295
2.741 30.267
2.159
Despesas financeiras
23 (2.856)
(2.617) (6.502)
(5.880)
26.439
124 23.765
(3.721)
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
99.161
55.817 108.638
58.384
Imposto de renda e
contribuição social
25 (23.812)
(20.087) (33.289) (22.654)
Lucro líquido do exercício
75.349
35.730 75.349
35.730
Quantidade média de ações no exercício (em milhares de ações) 18.5 84.658 18.339.104 84.658 18.339.104
Lucro básico e diluído por ação
0,890
0,002
0,890
0,002
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício
75.349 35.730 75.349 35.730
Valores que não serão reclassificados
subsequentemente para o resultado:
Outros resultados abrangentes
18.7 (4.385)
331 (4.385)
331
Total do resultado abrangente do exercício
70.964 36.061 70.964 36.061
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Controladora
Consolidado
Atividades operacionais
Notas
2021
2020
2021
2020
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
99.161 55.817 108.638 58.384
Ajuste do lucro antes dos tributos
sobre o lucro pelos efeitos de:
Resultado de equivalência patrimonial 11 (23.582) 5.838
Depreciação e amortização
12 e 13
19.555 19.746
33.561 23.012
Opções de ações da controladora 18.2
(4.302)
179 (4.302)
359
Juros sobre empréstimo a parte
relacionada
24.2
(525)
538
584
Juros sobre arrendamentos
17
282
149
486
149
Juros sobre contraprestações
250
1.870
Demais juros pagos e recebidos
9
56
448
56
Variações cambiais sobre empréstimo a parte relacionada
24.2
(2.476)
Variação cambial sobre pagamento
para aquisição de controlada
1.2
441
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
(879) 15.421 (9.536) 17.745
Estoques
- (22.064)
Tributos a recuperar
(6.234) (1.880) (6.058) (1.994)
Adiantamentos a terceiros
1.432 (2.204)
2.361 (1.527)
Outros valores a receber
10
(5) (38.443)
815
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações com pessoal
3.139 1.194
6.514 1.024
Tributos a recolher
5.808 (1.360) (8.519) (2.919)
Contas a pagar
(779)
(577) (12.884) (7.094)
Outras obrigações
- (23.866)
Caixa gerado nas operações
91.310 92.912
28.206 88.594
Juros líquidos pagos
(291)
(743)
(934)
(743)
Imposto de renda e contribuição
social pagos
(3.961) (1.355) (3.961) (1.355)
Caixa líquido gerado nas
atividades operacionais
87.058 90.814
23.311 86.496
Atividades de investimento
Aquisição líquida de títulos e
valores mobiliários
5 (194.548)
- (194.548)
Empréstimos a partes relacionadas 24.2 (30.716) (63.016)
- (55.139)
Recebimentos de empréstimos
a partes relacionadas
24.2
- 17.669
- 17.623
Pagamento para aquisição de
1.2 e
controladas
1.3 (134.277)
- (193.730)
Caixa e equivalentes de caixa
recebidos em aquisição de controle 1.3
59.986 15.697
Aumento de capital social em controladas 11 (96.230)
Aquisição de imobilizado e
intangível
12 e 13 (11.117) (13.155) (26.380) (15.186)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento
(466.888) (58.502) (354.672) (37.005)
Atividades de financiamento
Pagamento de dividendos
18.6 (186.718)
- (186.718)
Pagamento de arrendamentos
17
(833)
(401) (1.102)
(401)
Pagamento de contraprestações
1.1 (244.920)
- (244.920)
Caixa e equivalentes de caixa recebidos
para aumento líquido de capital social (i) 1.028.228
- 1.028.228
Ações em tesouraria adquiridas
18.8 (46.125)
- (46.125)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas
atividades de financiamento
549.632
(401) 549.363
(401)
Efeitos da variação nas taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa
- (10.013)
360
Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa
169.802 31.911 207.989 49.450
Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo inicial
93.657 61.746 111.196 61.746
Saldo final
263.459 93.657 319.185 111.196
Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa
169.802 31.911 207.989 49.450
O valor de R$ 1.028.228 é resultante dos recursos captados na Oferta Primária, no montante de R$ 1.094.118, deduzidos de gastos com a Oferta Primária,
no montante de R$ 65.890, vide detalhes na Nota 1.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Controladora
Consolidado
Receitas
Notas
2021
2020
2021
2020
Vendas de serviços,
mercadorias e outros
20 167.605 162.339 528.532 188.571
Receitas relativas à construção
de ativos próprios
10.145
9.511
13.604
9.511
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa
(1.530)
(423) (7.238)
(775)
Insumos adquiridos de terceiros
Custos de serviços, mercadorias
e outros vendidos
(30.549) (27.974) (256.136) (41.673)
Materiais, energia e serviços de terceiros (19.790) (7.949) (55.901) (12.066)
Outros insumos adquiridos de terceiros (2.316) (1.678) (2.775) (1.759)
Valor adicionado bruto
123.565 133.826 220.086 141.809
Depreciação e amortização
21 e 22 (19.555) (19.746) (33.561) (23.012)
Valor adicionado líquido produzido 104.010 114.080 186.525 118.797
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência
patrimonial
11 23.582 (5.838)
Receitas financeiras
23 29.295
2.741
30.267
2.159
Valor adicionado total a distribuir
156.887 110.983 216.792 120.956
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
(26.709) (25.382) (48.086) (28.930)
Benefícios
(3.619) (3.525) (6.297) (3.720)
FGTS
(2.018) (1.620) (2.848) (1.620)
(32.346) (30.527) (57.231) (34.270)
Impostos, taxas e contribuições
Federais
(40.377) (34.551) (70.505) (37.569)
Estaduais
(232)
Municipais
(7.779) (7.787) (8.862) (7.757)
(48.156) (42.338) (79.599) (45.326)
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
(540)
(842) (3.730) (4.025)
Aluguéis
22
(496) (1.546)
(883) (1.605)
(1.036) (2.388) (4.613) (5.630)
Remuneração de capitais próprios
Dividendos
(17.895)
- (17.895)
Lucros retidos
(57.454) (35.730) (57.454) (35.730)
(75.349) (35.730) (75.349) (35.730)
Valor adicionado distribuído
(156.887) (110.983) (216.792) (120.956)
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empresas adquiridas. Esse valor, a título de contraprestação, pode chegar até
um valor máximo não descontado de R$ 115.628 (US$ 20.720 mil). O valor
justo da contraprestação contingente foi estimado aplicando-se a abordagem
da receita e está classificado como nível 3 na hierarquia do valor justo. As
estimativas de valor justo assumiram, como base, metas de crescimento de
receita e EBITDA de 2021 a 2023. O cálculo do valor justo da contraprestação
a pagar considerou as probabilidades de que diferentes cenários de crescimento ocorram, e foram descontados a uma taxa de 11,60% a.a. O Grupo Tiaxa é formado pelas empresas Zonamovil Inc., Tiaxa Philippines Inc., Servicios
Interactivos Móviles de Perú S.A.C., Servicios MOB. ID S.A. de C.V., Servicios
Interactivos Móviles Ltda., Servicios Interactivos Tiaxa Chile Ltda., DCO S.A.,
DCO do Brasil Sistemas de Informática Ltda., Tiaxa International Company
PTE Ltd. e Tiaxa Bangladesh Ltd. O Grupo Tiaxa oferece soluções de serviços digitais que englobam: (i) microfinanciamento de saldo para planos pré-pagos, baseado em inteligência artificial; (ii) oferta de Plataformas Digitais
como Serviço (PaaS) para o segmento de telecomunicações; e (iii) serviços
de análise e monetização de dados através de behavior score, baseado em
machine learning e inteligência artificial. A aquisição é um importante passo
na implementação do plano estratégico da Companhia, visando alavancar o
crescimento em suas três dimensões-chave: (i) serviços digitais com ênfase
em microfinanças e plataformas digitais (PaaS); (ii) canais e (iii) geografias. Os
saldos consolidados recebidos pela Companhia em 31 de agosto de 2021, em
decorrência da aquisição das empresas, foram:
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7.483 Obrigações com pessoal
2.907
Contas a receber de clientes 34.320 Tributos a recolher
1.118
Tributos a recuperar
10.177 Contas a pagar
50.078
Adiantamentos a terceiros
1.274
Outros valores a receber
1.487
54.741 Total do passivo circulante
54.103
Total do ativo circulante
Não circulante
Patrimônio líquido
Outros valores a receber
223 Capital social
113.678
Tributos diferidos
970 Reservas de lucros
(928)
Imobilizado
1.413 Resultados acumulados
(111.242)
Intangível
3.578 Outros resultados abrangentes
5.314
Total do ativo não circulante
6.184 Total do patrimônio líquido
6.822
Total do passivo e
Total do ativo
60.925 patrimônio líquido
60.925
1.4. Combinação de negócios – Aquisição do Grupo M4U: Em 03 de novembro
de 2021, a Companhia concluiu a aquisição de ações que representam 100%
do capital social da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A. (“Multidisplay”), que por sua vez possui ações que representam 100% do capital
social da M4 Produtos e Serviços S.A. (“M4P”). Estas empresas, em conjunto,
são denominadas Grupo M4U. Em decorrência da aquisição, a Companhia
contabilizou um ativo no valor de R$ 136.635. Esse valor, após avaliações
financeiras realizadas por consultores externos, foi segregado da seguinte forma pela administração da Companhia:
Valor Vida útil
Ativos identificados
em R$ (meses)
Patrimônio líquido do Grupo M4U
61.759 Indefinida
Marca – Vinculada às operações da Multidisplay (i)
9.387
180
Carteira de clientes – Vinculada às operações da
Multidisplay (ii)
18.709
360
Carteira de clientes – Vinculada às operações da M4P (ii) 18.709
360
Tecnologia – Vinculada às operações da M4P (iii)
5.316
60
Ágio por expectativa de rentabilidade futura – Vinculado
às operações da M4P
22.755 Indefinida
Total
136.635
(i) Marca: Representa o valor da marca M4U, que é reconhecida em seu segmento de atuação. (ii) Carteira de clientes: A carteira de clientes do Grupo
M4U é formada, principalmente, pelas empresas de telefonia, por meio de
contratos de longa duração. Em virtude da natureza dos serviços prestados
pelo Grupo M4U, a substituição de prestadores de serviços pelas operadoras
de telecomunicações é complexo e exige um longo prazo. Considerando a longevidade dos contratos com clientes, a administração da Companhia entende
que não haverá perda de clientes e que a vida útil da carteira é de 30 anos. (iii)
Tecnologia: Representa a tecnologia que conecta o usuário final às empresas
de telecomunicações e aos meios de pagamento, passando pela formação da
base de dados dos usuários, sendo o ativo intangível diferencial para o Grupo
M4U se destacar em seu mercado de atuação. Na conclusão da operação, a
Companhia efetuou o pagamento em caixa no valor de R$ 122.499, sendo o
restante, no valor de R$ 14.136 na data da transação, referente ao valor justo
da contraprestação contingente, calculado com base no valor mais provável
a ser pago, a depender do atingimento de metas anuais de crescimento e
financeiras do Grupo M4U, até o primeiro semestre de 2024. Em 31 de dezembro de 2021, o valor justo da contraprestação contingente é de R$ 14.385.
O acordo de contraprestação contingente requer que a Companhia pague,
aos antigos proprietários do Grupo M4U, um determinado valor calculado com
base na contribuição bruta de 2023 das empresas adquiridas. Esse valor, a título de contraprestação, pode chegar até um valor máximo não descontado de
R$ 60.000. O valor justo da contraprestação contingente foi estimado aplicando-se a abordagem da receita e está classificado como nível 3 na hierarquia
do valor justo. As estimativas de valor justo assumiram, como base, a contribuição bruta de 2023. O cálculo do valor justo da contraprestação a pagar
considerou as probabilidades de que diferentes cenários de crescimento ocorram, e foram descontados a uma taxa de 11,60% a.a. A Multidisplay e a M4P
(Grupo M4U) são empresas de tecnologia com foco em desenvolvimento e
operação de plataformas de meios de pagamentos digitais para (i) distribuição
de recarga de celulares pré-pagos, com forte presença nos canais digitais, (ii)
gestão digital de faturamento e cobrança de planos de telefonia móvel, e (iii)
comércio varejista e atacadista de cartões, chips e recargas para telefones e
dispositivos móveis. A aquisição é peça importante da estratégia de expansão
da Companhia por se tratar de uma empresa líder em soluções de tecnologia
de pagamentos digitais para empresas de telecomunicações, característica
que reforça seu posicionamento em serviços de pagamentos no Brasil e cria
oportunidades para intensificar o processo de consolidação internacional em
curso. Os saldos consolidados recebidos pela Companhia em 03 de novembro
de 2021, em decorrência da aquisição das empresas, foram:
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 52.503 Obrigações com pessoal
15.780
Contas a receber de clientes 78.259 Tributos a recolher
6.832
Estoques
35.337 Contas a pagar
76.471
Tributos a recuperar
5.623 Arrendamentos
2.624
Adiantamentos a terceiros
4.736 Outras obrigações
133.512
Outros valores a receber
34.896
Total do ativo circulante
211.354 Total do passivo circulante
235.219
Não circulante
Arrendamentos
9.083
Outras obrigações
1.130
Total do passivo não circulante 10.213
Não circulante
Patrimônio líquido
Contas a receber de clientes
121 Capital social
11.394
Outros valores a receber
423 Reservas de capital
16.439
Tributos diferidos
17.112 Reservas de lucros
33.984
Imobilizado
17.583 Resultados acumulados
(58)
Intangível
60.598
Total do ativo não circulante 95.837 Total do patrimônio líquido
61.759
Total do passivo e
307.191 patrimônio líquido
307.191
Total do ativo
1.5. Empresas consideradas nas demonstrações contábeis consolidadas: Empresas controladas diretamente pela Companhia:
Participação
Bemobi International AS (Noruega)
100,00%
Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia)
100,00%
Open Markets AS (Noruega)
100,00%
Tulari Spain Sociedad Limitada (Espanha)
100,00%
Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A. (Brasil)
100,00%
Empresas controladas indiretamente pela Companhia e diretamente pela Tulari Spain Sociedad Limitada (Espanha):
Participação
Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima Promotora
de Capital Variable (México)
100,00%
Apps Club de Chile SPA (Chile)
100,00%
Apps Club de Colombia S.A.S (Colômbia)
100,00%
Apps Club de Argentina (Argentina)
100,00%
Zonamovil Inc. (EUA)
100,00%
Empresa controlada indiretamente pela Companhia e diretamente pela Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A. (Brasil):
Participação
M4 Produtos e Serviços S.A. (Brasil)
100,00%
Empresas controladas indiretamente pela Companhia e diretamente pela
Zonamovil Inc.:
Participação
Tiaxa Philippines Inc. (Filipinas)
100,00%
Servicios Interactivos Móviles de Perú S.A.C. (Peru)
99,99%
Servicios MOB. ID S.A. de C.V. (México)
99,99%
Servicios Interactivos Móviles Ltda. (Chile)
99,99%
Servicios Interactivos Tiaxa Chile Ltda. (Chile)
99,99%
DCO S.A. (Chile)
99,00%
DCO do Brasil Sistemas de Informática Ltda. (Brasil)
99,99%
Tiaxa International Company PTE Ltd. (Singapura)
100,00%
Empresa controlada indiretamente pela Companhia e diretamente pela Tiaxa
International Company PTE Ltd.:
Participação
Tiaxa Bangladesh Ltd. (Bangladesh)
99,00%
Os principais saldos dessas empresas são apresentados na Nota 11. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais políticas contábeis:
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis individuais e
consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas em conformidade com os Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de
relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), aprovados pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), com aplicação obrigatória para os exercícios apresentados.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da administração da Companhia.
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”) individual e
consolidada é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC
09 - Demonstração do Valor Adicionado. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração é apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto
destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. A preparação de
demonstrações contábeis individuais e consolidadas requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis.
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão divulgadas
na Nota 3. 2.2. Bases de mensuração: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto no

caso de ativos e passivos financeiros ajustados para refletir a mensuração
ao valor justo. 2.3. Consolidação de demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis consolidadas consideram os saldos das controladas direta
e indiretamente pela Companhia, na mesma data-base e de acordo com as
mesmas políticas contábeis. Quando necessário, as demonstrações contábeis
das controladas são ajustadas para adequar suas políticas contábeis àquelas adotadas pela Companhia. Todas as transações, saldos, receitas, custos
e despesas entre as empresas consideradas nas demonstrações contábeis
consolidadas são eliminados integralmente para fins de consolidação. Sendo
que, como a data de aquisição das controladas ocorreu em 30 de setembro
de 2020, 31 de agosto de 2021 e 03 de novembro de 2021, os saldos estão
sendo consolidados a partir das seguintes datas: 30 de setembro de 2020:
Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC, Open Markets AS, Tulari Spain
Sociedad Limitada, Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima Promotora de
Capital Variable, Apps Club de Chile SPA, Apps Club de Colombia S.A.S e
Apps Club de Argentina. 31 de agosto de 2021: Zonamovil Inc., Tiaxa Philippines Inc., Servicios Interactivos Móviles de Perú S.A.C., Servicios MOB. ID
S.A. de C.V., Servicios Interactivos Móviles Ltda., Servicios Interactivos Tiaxa
Chile Ltda., DCO S.A., DCO do Brasil Sistemas de Informática Ltda., Tiaxa
International Company PTE Ltd. e Tiaxa Bangladesh Ltd. 03 de novembro de
2021: Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A. e M4 Produtos e
Serviços S.A. 2.4. Políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão apresentadas abaixo ou nos respectivos itens destas notas explicativas. As políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas são consistentes em todos os exercícios
apresentados. a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia
são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a
Companhia atua (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis individuais
e consolidadas estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional
e de apresentação da Companhia. As informações contábeis das empresas
do exterior são convertidas para a moeda de apresentação da Companhia
conforme o Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2)/IAS 21. As principais taxas
cambiais utilizadas pela Companhia para converter suas operações no exterior são as seguintes:
Taxa média do
Taxa corrente
exercício findo em
2021
2020
2021
2020
Coroa Norueguesa (NOK) (i)
0,6329
0,6091
0,6277
0,5983
Dólar Americano (USD) (ii)
5,5805
5,5094
(i) A taxa média da Coroa Norueguesa (NOK), para o exercício comparativo
de 2020, é referente ao período de 01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro
de 2020. (ii) A taxa média do Dólar Americano (USD), para o exercício de
2021, é referente ao período de 01 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de
2021. b) Demonstração dos fluxos de caixa: Os fluxos de caixa das atividades
operacionais são apresentados pelo método indireto, conforme o item 18.b do
Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2)/IAS 7. c) Informações por segmento:
Segmentos operacionais são componentes da entidade que desenvolvem atividades de negócio das quais pode-se obter 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 recursos
e avalia o desempenho do segmento. Para a existência do segmento é necessário haver informação financeira individualizada do mesmo. Os principais
tomadores de decisões operacionais na Companhia, responsáveis pela alocação de recursos e pela avaliação periódica de desempenho, são a Diretoria-Executiva e o Conselho de Administração, que são responsáveis pela tomada
das decisões estratégicas da Companhia e por sua gestão. Apesar de haver
atividades diversas, os principais tomadores de decisão entendem que a Companhia representa apenas um segmento de negócio. Todas as decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são efetuadas em bases únicas e pensando na Companhia
como um todo. d) Revisão das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia
foram autorizadas para divulgação pelo Conselho de Administração em 14 de
março de 2022. 2.5. Efeitos da pandemia provocada pela COVID-19: Os casos
de coronavírus (“COVID-19”) foram reportados pela primeira vez em dezembro de 2019 e, desde então, se espalharam por diversos países, incluindo o
Brasil. O surto de COVID-19 se desenvolveu rapidamente em 2020 e 2021,
e as medidas tomadas para conter o vírus afetaram a atividade econômica,
sendo que o impacto final na economia global e nos mercados financeiros
ainda é incerto. A administração da Companhia não identificou quaisquer incertezas relevantes relacionadas a eventos ou condições que possam lançar
dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia de continuar como
uma empresa em andamento. Até este momento, a Companhia não apresenta quaisquer dificuldades em relação ao seu fluxo de caixa (liquidez) ou
mesmo redução material das receitas com seus clientes. Não há indicação de
necessidade de redução ao valor recuperável de ativos ou riscos associados
ao cumprimento de obrigações. Até o momento, os impactos nos negócios
ou nas metas financeiras em razão da pandemia não foram significativos. No
entanto, a administração ainda está avaliando as respostas governamentais e
o avançar das crises de saúde e econômica originadas pelo surto, pois, caso
haja uma prolongada desaceleração nas condições econômicas locais e regionais, pode vir a afetar os negócios da Companhia. Adicionalmente, a Companhia ressalta que está cumprindo com os protocolos de saúde e segurança
estabelecidos pelas autoridades e agências. 3. Estimativas e julgamentos
contábeis: A preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas críticas e o exercício de julgamento
por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior
complexidade, com risco significativo de provocar ajuste material nos valores
contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social, estão
relacionadas a seguir. 3.1. Ágio por expectativa de rentabilidade futura: O ágio
por expectativa de rentabilidade futura, mencionado na Nota 13, é testado
anualmente para avaliação do seu valor recuperável (teste de impairment), ou
com maior frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem
um possível impairment. O valor recuperável é definido com base no cálculo
do valor em uso, efetuado com base em estimativas da administração. Como
mencionado na Nota 13, nenhuma perda por impairment foi contabilizada no
exercício. Para fins de avaliação de impairment, os ativos são agrupados nos
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Para fins desse teste, o
ágio é alocado para as UGC ou para os grupos de UGC que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou. Neste caso,
a UGC identificada é a própria Companhia. A administração da Companhia
entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de impairment
do ágio abrange o negócio como um todo e, portanto, a avaliação está no
nível da Companhia. Essa metodologia está alinhada com o direcionamento
estratégico da Companhia, o qual avalia o negócio como um todo, ou seja, os
resultados operacionais são regularmente avaliados pelo principal gestor das
operações da Companhia, que toma as decisões sobre alocação de recursos
e avalia o desempenho das operações do ponto de vista da Companhia como
um todo. 3.2. Imposto de renda e contribuição social (correntes e diferidos):
O imposto de renda e a contribuição social (correntes e diferidos) são calculados de acordo com interpretações da legislação em vigor. Esse processo
normalmente envolve estimativas complexas para determinar o lucro tributável
e as diferenças temporárias. Em particular, eventuais créditos fiscais diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças
temporárias, que são reconhecidos na proporção da probabilidade de que um
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 consideração
a estimativa de lucro tributável. Os tributos sobre o lucro e outros tributos são
apurados e registrados com base na interpretação da legislação por parte da
administração. 3.3. Consideração sobre principal e agente na análise de contratos com clientes: A administração da Companhia, à luz do Pronunciamento
Técnico CPC 47/IFRS 15, suportada pelo entendimento dos seus assessores,
realiza uma avaliação contínua das atividades e dos contratos com seus clientes de forma a determinar se atua como principal ou agente nos respectivos
contratos. A administração entende que atua como principal nas atividades de
revenda de bens e prestação de serviços, quando ocorrem os seguintes fatos:
i) É responsável primária para o cumprimento do compromisso de fornecer
os bens e serviços; ii) Incorre em riscos na gestão e manutenção do estoque
antes que os bens sejam transferidos aos clientes; iii) Incorre em riscos de
crédito e na gestão de fluxos de caixa ao adquirir os bens antes mesmo de realizar a venda aos seus clientes; e iv) Tem poder para determinação de preço
dos bens que comercializa.
4. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Caixa e contas bancárias
1.033
25 52.335 17.562
Aplicações financeiras (*)
262.426 93.632 266.850 93.634
Total
263.459 93.657 319.185 111.196
(*) As aplicações financeiras se referem a Certificados de Depósitos Bancários
– CDBs, de curto prazo e alta liquidez, que são prontamente conversíveis em
montante conhecido de caixa, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Essas aplicações, em 31 de dezembro de 2020 e de 2021, possuem rendimento de aproximadamente 100% do CDI – Certificado de Depósito
Interbancário e estão investidas em instituições financeiras de primeira linha.
5. Títulos e valores mobiliários
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Aplicações financeiras (i)
193.802
- 193.802
Contratos swap (ii)
746
746
Total
194.548
- 194.548
(i) O valor se refere, substancialmente, a aplicações financeiras em títulos
públicos LFT (Tesouro Selic) por intermédio de instituições financeiras de primeira linha, que possuem alta liquidez e são prontamente conversíveis em
montante conhecido de caixa. Os títulos possuem vencimento em 01/03/2022
e 01/03/2023, com rentabilidade pós-fixada de 0,10% a.a. mais o rendimento
anual da taxa Selic, mas podem ser negociados de forma antecipada no mercado. (ii) Como aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em
21 de outubro de 2021, a Companhia contratou 15 instrumentos financeiros
derivativos, do tipo “swap”, entre 22 de outubro de 2021 e 01 de dezembro
de 2021, com a finalidade de maximizar a geração de valor para os acionistas
por meio de uma administração eficiente da estrutura de liquidez e de capital. O valor nocional total dos contratos é de R$ 61.577. Nestes contratos, a
ponta ativa é representada pela variação percentual positiva entre o valor de
mercado da ação da Companhia e o valor-base médio de aproximadamente
R$ 14,66. E a ponta passiva é representada pela taxa CDI anual mais um
spread médio de aproximadamente 1,50% a.a. Os contratos foram firmados
junto a uma instituição financeira independente de grande porte e possuem
vencimento de 12 meses a partir da data de contratação. Esses derivativos
são incluídos nos ativos ou passivos financeiros mensurados ao valor justo
por meio do resultado. Portanto, as variações no valor justo são reconhecidas
imediatamente na demonstração do resultado, na linha de resultado financeiro. No exercício de 2021, a Companhia reconheceu um ganho de R$ 746 no
resultado, referente a esses contratos. 6. Contas a receber de clientes: O
contas a receber de clientes corresponde aos valores a receber por prestação
de serviços, revenda de mercadorias ou recebimento de royalties no decurso
normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, o contas a receber é classificado no ativo circulante.
Caso contrário, é apresentado no ativo não circulante. O contas a receber de
clientes é, inicialmente, reconhecido pelo valor justo e, subsequentemente,
mensurado pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de
juros, menos a provisão para perdas de créditos esperada (impairment).

Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Receitas faturadas
21.435
18.109
180.698
48.062
Receitas a faturar
13.813
16.261
42.219
45.906
(90)
(91)
(6.804)
(91)
Provisão para perdas (i)
Total
35.158
34.279
216.113
93.877
(i) A provisão para perdas é reconhecida com base em perdas estimadas, que
levam em consideração as informações históricas e a probabilidade de ocorrência de eventos futuros. Nos exercícios apresentados, as provisões para
perdas se referem, substancialmente, a contestações de clientes das operadoras de telefonia, que são suportadas contratualmente pela Companhia. Em
relação à variação no saldo da provisão no consolidado, a mesma refere-se,
principalmente, aos saldos da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A., vide Nota 1.4, que são inerentes ao modelo de negócio, onde as
revendas de créditos para recarga de telefones celulares pré-pagos ocorrem
substancialmente via cartão de crédito para o varejo, sendo sujeitas a contestações. A idade das contas a receber faturadas apresenta-se como segue:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
21.435
18.109
180.698
48.062
Total
A vencer
19.227
18.109
157.247
48.062
Contas a receber vencidas
de 1 a 30 dias
810
20.489
de 31 a 60 dias
1.396
1.898
de 61 a 90 dias
270
de 91 a 120 dias
504
há mais de 120 dias
2
290
7. Estoques: O valor se refere, substancialmente, a créditos para recarga de
telefones celulares pré-pagos mantidos pela Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A., com giro médio de 15 dias. A Multidisplay Comércio e
Serviços Tecnológicos S.A. possui, como atividade principal, a compra para
revenda desses créditos.
8. Tributos a Recuperar
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
CSLL e IRPJ retidos na fonte por clientes
11
Saldo negativo de CSLL e IRPJ (i)
10.606 4.245 12.964 4.245
Tributos a recuperar no exterior (ii)
- 13.770 1.679
Outros tributos a recuperar
592
719 1.756
719
Total
11.198 4.964 28.501 6.643
(i) Representa antecipações de CSLL e IRPJ efetuadas durante o exercício
que resultaram em valor superior ao valor devido no encerramento do exercício, e que podem ser compensadas com outros tributos federais. (ii) Representa, substancialmente, retenções na fonte por parte de clientes. 9. Outros
Valores a Receber e Outras Obrigações: A M4 Produtos e Serviços S.A.
possui, como uma de suas atividades, a viabilização da venda de créditos para
recarga de telefones celulares pré-pagos, por parte das operadoras de telefonia, por meio de suas plataformas desenvolvidas internamente. Essas vendas
são realizadas por meio de cartão de crédito ou boleto bancário. Portanto,
são intermediadas por empresas que operam esses meios de pagamento.
Em determinados contratos, a M4 Produtos e Serviços S.A. assume o fluxo
financeiro da operação. Desta forma, recebe, das operadoras de meios de
pagamento, o valor total das vendas realizadas pelas operadoras de telefonia,
desconta um percentual sobre o valor das operações (receita da M4 Produtos
e Serviços S.A.), e repassa o valor restante às operadoras de telefonia. O
montante apresentado como outros valores a receber e outras obrigações é,
substancialmente, referente a essas operações, conforme os quadros abaixo.
Outros valores a receber:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Valores a receber das operadoras de
meios de pagamento
- 72.988
Outros valores a receber
- 2.876 1.036
Total
- 75.864 1.036
Outras obrigações:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Valores a repassar às operadoras de
telefonia
- 105.961
Outras obrigações
- 2.400
Total
- 108.361
Os valores a receber das operadoras de meios de pagamento e os valores a
repassar às operadoras de telefonia não são apresentados em base líquida
porque a M4 Produtos e Serviços S.A. não tem o direito de compensar os valores reconhecidos.10. Tributos Diferidos: Os tributos diferidos compreendem
a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e o imposto sobre a renda
(IRPJ) recuperáveis em exercícios futuros, relacionados, substancialmente,
a diferenças temporárias dedutíveis. As alíquotas, para cálculo dos tributos
diferidos, são de 9% para a CSLL e de aproximadamente 25% para o IRPJ.
Tributos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável
que um lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação com as diferenças temporárias, com base em projeções de resultados
futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários
econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Tributos diferidos
passivos são reconhecidos integralmente. Os saldos de tributos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo valor líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos
correntes, em geral relacionados com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Os prejuízos fiscais acumulados das operações não possuem
prazo de prescrição, mas sua compensação é limitada em exercícios futuros
em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício. O prazo esperado para recuperação dos tributos diferidos está relacionado a seguir.
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Prazo estimado para recuperação:
Até 1 ano
20.182 16.632 40.536 16.853
Até 2 anos
12.178 11.236 12.178 11.236
Até 3 anos
9.068 10.346
9.068 10.346
Até 4 anos
1.932
7.183
1.932
7.183
Até 5 anos
1.973
1.973
Mais de 5 anos
6.922
6.922
52.255 45.397 72.609 45.618
Diferença temporária - amortização
fiscal do ágio
(40.334) (29.931) (40.334) (29.931)
Total
11.921 15.466 32.275 15.687
A movimentação dos tributos diferidos no exercício está demonstrada a seguir:
Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2020
15.466
15.687
Efeitos sobre amortização de mais valia (i)
(864)
(864)
Efeitos sobre amortização de ágio (ii)
(10.404)
(10.404)
Efeitos sobre amortização da contraprestação
paga (iii)
(10.373)
(10.373)
Diferenças temporárias dedutíveis (iv)
18.096
38.229
Saldo em 31 de dezembro de 2021
11.921
32.275
(i) Amortização de mais valia reconhecida na Opera Software Brasil Ltda.
(“Opera”), que foi incorporada pela Companhia em 31 de janeiro de 2018, em
razão do processo de aquisição da Companhia em 2015, no qual foi constatado que o valor justo dos ativos intangíveis identificados era superior ao
valor contábil. (ii) Amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura
reconhecido na Opera, em razão do processo de aquisição da Companhia.
(iii) Amortização da contraprestação paga para aquisição da Companhia pela
Opera. (iv) Referem-se, substancialmente, ao efeito dos tributos sobre o valor de R$ 65.890, referente a gastos com emissões de ações (vide Nota 1).
Cabe ressaltar que a Companhia apresenta histórico de lucros tributáveis,
bem como possui expectativa de que, nos exercícios futuros, estarão disponíveis lucros tributáveis para serem compensados com esses créditos ativos.
Essas projeções foram realizadas levando-se em consideração os fluxos de
caixa operacionais e financeiros, assim como a alíquota efetiva de imposto
de renda e contribuição social, que dariam origem a lucros tributáveis futuros
a serem compensados. Posições fiscais incertas: Após a incorporação da
Opera ocorrida em janeiro de 2018, a Companhia passou a deduzir fiscalmente o ágio gerado na combinação de negócios ocorrida em 2015, por um
período de cinco anos. A administração entende que a dedutibilidade do ágio
para fins fiscais é adequada perante a legislação atual, e está suportada pelo
entendimento dos seus assessores jurídicos. Em 31 de dezembro de 2021, as
incertezas associadas à dedução do ágio para fins fiscais totalizam o valor de
R$ 40.846 e não estão provisionadas. Com base na posição de seus assessores jurídicos internos e externos, a Companhia entende que essas posições
incertas serão provavelmente aceitas pela autoridade fiscal. Adicionalmente,
a Companhia se utiliza de incentivos fiscais relacionados ao desenvolvimento
de inovação tecnológica (Lei nº. 11.196/2005 – “Lei do Bem”). Em 31 de dezembro de 2021, as incertezas associadas à Lei do Bem totalizam o valor de
R$ 1.869 e não estão provisionadas. Com base na posição de seus assessores jurídicos internos e externos, a Companhia entende que essas posições
incertas serão provavelmente aceitas pela autoridade fiscal. Por fim, a Companhia aplica julgamento contábil crítico na identificação de incertezas sobre posições tributárias sobre o lucro, que podem impactar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. A Companhia opera em várias jurisdições,
onde surgem incertezas na aplicação dos requerimentos fiscais em função
da complexidade da legislação tributária nessas localidades. A Companhia e
suas controladas estão sujeitas a revisões das declarações fiscais e, portanto,
podem surgir disputas com autoridades fiscais em razão da interpretação das
leis e regulamentos aplicáveis. A administração não identificou outros tratamentos tributários incertos que possam resultar em um passivo relevante para
a Companhia. Contudo, a Companhia permanece sujeita à fiscalização para
seus tributos sobre o lucro em geral para os exercícios de 2016 a 2021.
11. Investimentos: A movimentação dos saldos de investimentos no exercício
de 2021 está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2020
59.497
Aquisição de controlada indireta
Patrimônio líquido da Tulari, adquirida em 28/07/2021
11.668
Combinação de negócios
Patrimônio líquido da Multidisplay, adquirida em 03/11/2021
61.759
Identificação de mais valia na Multidisplay
28.096
Identificação de mais valia na M4P
24.025
Identificação de ágio por expectativa de rentabilidade futura na M4P 22.755
136.635
Aumento de capital social em controladas
Aumento de capital social na Tulari em 31/08/2021
68.606
Aumento de capital social na Tulari em 01/10/2021
2.624
25.000
Aumento de capital social na Multidisplay em 12/11/2021
96.230
Amortização de mais valia na Multidisplay e na M4P
(245)
Resultado de equivalência patrimonial
Lucro líquido da Bemobi International AS
18.652
Lucro líquido da Bemobi Ukraine LLC
780
Lucro líquido da Open Markets AS
2.182
Lucro líquido da Tulari (a partir da aquisição em 28/07/2021)
2.175
38
Lucro líquido da Multidisplay (a partir da aquisição em 03/11/2021)
23.827
Ajuste acumulado de conversão de controladas no exterior
(4.385)
(888)
Destinação de dividendo mínimo obrigatório na Multidisplay
Saldo em 31 de dezembro de 2021
322.339
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O resumo dos saldos apresentados em 31 de dezembro de 2021 por cada empresa considerada nas demonstrações contábeis consolidadas está relacionado abaixo:
Controladas diretas:
Patrimônio Receita Lucro
líquido líquida líquido
Ativo
Bemobi International AS
87.159
52.601 106.021 18.652
Bemobi Ukraine LLC
5.086
4.143 11.584
780
Open Markets AS
16.426
15.548 2.800
2.182
Tulari Spain Sociedad Limitada
158.005
89.507
2.940
Multidisplay Comércio e Serviços
Tecnológicos S.A.
186.912
85.910 170.950
38
Total
453.588
247.709 291.355 24.592
Controladas indiretas:
Lucro
Patrimônio Receita
líquido
líquido líquida (prejuízo)
Ativo
Apps Club Del Mexico Sociedad
Anonima Promotora de Capital
Variable
5.575
4.706 1.800
644
Apps Club de Chile SPA
5.612
4.668 3.812
1.398
Apps Club de Colombia S.A.S
2.423
2.323 2.022
139
Apps Club de Argentina
223
42
76
(29)
Zonamovil Inc.
94.708
15.690 12.370
9.374
M4 Produtos e Serviços S.A.
184.952
46.303 17.659
(500)
Tiaxa Philippines Inc.
2.826
(1.045) 1.401
(15)
Servicios Interactivos Móviles de
Perú S.A.C.
1.212
832
910
187
Servicios MOB. ID S.A. de C.V.
4.152
1.306 6.269
101
Servicios Interactivos Móviles Ltda. 5.422
2.161 6.106
1.223
Servicios Interactivos Tiaxa Chile
Ltda.
27.855
(16.923) 15.002
926
DCO S.A.
60.748
53.916 6.989
2.471
DCO do Brasil Sistemas de
Informática Ltda.
22
(2.429)
(224)
Tiaxa International Company PTE Ltd. 27
27
Tiaxa Bangladesh Ltd.
27
27
12. Imobilizado: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação acumulada e de perdas por redução ao valor recuperável. Os ativos são depreciados pelo método linear,
conforme o item 62 do Pronunciamento Técnico CPC 27/IAS 16, considerando
a vida útil estimada pela administração, e seus valores residuais são considerados iguais a zero. A administração concluiu que, para os exercícios apresentados, não há indicação de que os ativos possam ter sofrido desvalorização.
A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Equipamentos de informática
3 a 5 anos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
(*)
Móveis e utensílios
5 a 10 anos
Equipamentos eletrônicos
3 a 5 anos
Equipamentos telefônicos
3 a 5 anos
Direitos de uso de imóveis de terceiros
2 a 6 anos
Veículos
5 anos
* Vida útil de acordo com a estimativa da administração e os prazos contratuais, que variam de 2 a 6 anos. Os saldos líquidos do imobilizado são:
Controladora Consolidado
2021 2020
2021
2020
Equipamentos de informática
2.204 5.086 8.013 5.089
Benfeitorias em imóveis de terceiros
2.363 2.847 7.345 2.847
Móveis e utensílios
649
767 1.730
767
Equipamentos eletrônicos
18
37
896
37
Equipamentos telefônicos
19
21
159
21
Direitos de uso de imóveis de terceiros
3.425 3.866 11.613 3.866
23
Veículos
8.678 12.624 29.779 12.627
Total
As movimentações do imobilizado são:
Controladora
2020
2021
Saldo Adição Baixa Transferência Saldo
Custo
Equipamentos de informática 11.287
237
- 11.524
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
3.180
- 3.180
Móveis e utensílios
1.040
- 1.040
Equipamentos eletrônicos
120
120
Equipamentos telefônicos
91
16
107
Direitos de uso de imóveis
de terceiros
4.422
478
- 4.900
Subtotal
20.140
731
- 20.871
Depreciação acumulada
Equipamentos de informática (6.201) (3.119)
- (9.320)
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
(333) (484)
(817)
Móveis e utensílios
(273) (118)
(391)
Equipamentos eletrônicos
(83)
(19)
(102)
Equipamentos telefônicos
(70)
(18)
(88)
Direitos de uso de imóveis
de terceiros
(556) (919)
- (1.475)
Subtotal
(7.516) (4.677)
- (12.193)
Total líquido
12.624 (3.946)
- 8.678
Consolidado
2020
2021
Ajuste de
Saldo Adição Baixa conversão Saldo
Custo
Equipamentos de informática
11.442 17.523
6.710 35.675
Benfeitorias em imóveis de terceiros 3.180 9.749
429 13.358
Móveis e utensílios
1.067 2.814
343
4.224
Equipamentos eletrônicos
120 2.285
39
2.444
Equipamentos telefônicos
91
861
952
Direitos de uso de imóveis de
terceiros
4.422 14.687
- 19.109
109
109
Veículos
Subtotal
20.322 48.028
7.521 75.871
Depreciação acumulada
Equipamentos de informática
(6.353) (17.750)
(3.559) (27.662)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (333) (5.343)
(337) (6.013)
Móveis e utensílios
(300) (1.823)
(371) (2.494)
Equipamentos eletrônicos
(83) (1.381)
(84) (1.548)
Equipamentos telefônicos
(70)
(710)
(13)
(793)
Direitos de uso de imóveis de
terceiros
(556) (5.843)
(1.097) (7.496)
(86)
(86)
Veículos
(7.695) (32.936)
(5.461) (46.092)
Subtotal
12.627 15.092
2.060 29.779
Total líquido
As adições no exercício referem-se, substancialmente, às aquisições do Grupo Tiaxa (vide Nota 1.3) e do Grupo M4U (vide Nota 1.4). 13. Intangível: Os
ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição, líquido da amortização acumulada e de perdas por redução ao valor recuperável. Os ativos
são amortizados pelo método linear, considerando a vida útil estimada pela
administração, e seus valores residuais são considerados iguais a zero. Os
ativos que estão sujeitos a amortização são revisados para a verificação de
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem
que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo, menos os seus
custos de alienação, e o seu valor em uso. A administração concluiu que, para
os exercícios apresentados, o valor recuperável dos ativos é maior ou igual
ao valor contábil. Por isso, a administração entende que não é necessário o
reconhecimento de uma perda por desvalorização (impairment).
Os saldos líquidos do intangível são:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Mais valia de ativos intangíveis (i)
8.960 14.618 128.869 14.618
Relacionamento com clientes
8.960 14.618
8.960 14.618
Marca
- 32.215
Carteira de clientes
- 62.488
Tecnologia
- 25.206
Ágio por expectativa de rentabilidade
futura (ii)
154.933 154.933 238.961 154.933
Plataformas desenvolvidas (iii)
24.931 20.737 103.049 32.488
Softwares adquiridos de terceiros
2.920 5.470
9.124 6.313
Total
191.744 195.758 480.003 208.352
(i) Relacionamento com clientes: Ativo remanescente gerado em 2015, no
processo de aquisição da Companhia pela Opera, que foi incorporada pela
Companhia em 31 de janeiro de 2018. Existe quando a Companhia tem informações e mantém contatos regulares com seus clientes. Como esses relacionamentos são formalizados mediante contratos de prestação de serviços, se
consolida uma carteira de clientes ativa. Dessa forma, relacionamento com
clientes foi considerado como um ativo intangível adquirido na transação, sendo amortizado em 8 anos. Marca: R$ 22.880 são referentes à marca Tiaxa
(vide Nota 1.3) e R$ 9.335 são referentes à marca M4U (vide Nota 1.4). Carteira de clientes: R$ 25.174 são referentes à carteira de clientes do Grupo Tiaxa
(vide Nota 1.3), R$ 18.657 são referentes à carteira de clientes da Multidisplay
(vide Nota 1.4) e R$ 18.657 são referentes à carteira de clientes da M4P (vide
Nota 1.4). Tecnologia: R$ 19.978 são referentes à tecnologia do Grupo Tiaxa
(vide Nota 1.3) e R$ 5.228 são referentes à tecnologia da M4P (vide Nota
1.4). (ii) Ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado em 2015, no valor
de R$ 154.933, no processo de aquisição da Companhia pela Opera, que foi
incorporada pela Companhia em 31 de janeiro de 2018. No consolidado, R$
61.273 são referentes ao ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado
na aquisição do Grupo Tiaxa (vide Nota 1.3) e R$ 22.755 são referentes ao
ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado na aquisição da M4P (vide
Nota 1.4). (iii) Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, quando incorridos. Os custos de desenvolvimento
de novas aplicações e aprimoramentos que são diretamente atribuíveis às
plataformas e softwares são reconhecidos como ativos intangíveis quando os
critérios de capitalização são atendidos. Os custos diretamente atribuíveis que
são capitalizados como parte do software estão relacionados, substancialmente, a custos com empregados diretamente alocados em seu desenvolvimento. Intangíveis em desenvolvimento representam o custo dos projetos até
o momento em que entrarem em operação, quando são transferidos para as
contas correspondentes desses bens em operação. Neste momento, esses
ativos passam a ser amortizados com base na vida útil respectiva. Inclusive,
os ativos intangíveis desenvolvidos foram avaliados para fins de impairment
em 31 de dezembro de 2021, não sendo necessário nenhum ajuste.

As movimentações do intangível são:
Controladora
2020

2021

TransfeSaldo Adição Baixa rência
Custo
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Softwares adquiridos de terceiros
Subtotal
Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Softwares adquiridos de terceiros
Subtotal
Total líquido

40.674

Saldo

-

-

-

154.933
35.342 10.146
11.054
718
242.003 10.864

-

- 154.933
- 45.488
- 11.772
- 252.867

40.674

18. Patrimônio líquido: 18.1. Capital Social: O capital social da Companhia
em 31 de dezembro de 2021, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 90.909.092 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
A composição do capital social é da seguinte forma:
2021
2020
ParticiParticiAções pação
Ações pação
Otello Technology Investment AS 32.719.588 35,99% 41.176.470 100,00%
SPX Capital
6.025.533 6,63%
Outros
49.859.771 54,85%
Subtotal
88.604.892 97,47%
-

Ações em tesouraria
2.304.200 2,53%
- (31.714) Total
90.909.092 100,00% 41.176.470 100,00%
Como mencionado na Nota 1, em 08 de fevereiro de 2021 a Companhia con- cluiu a sua abertura de capital (IPO) na B3. Em decorrência desse processo,
(14.605) (5.952)
- (20.557) a Companhia recebeu caixa e equivalentes de caixa que resultaram em au(5.584) (3.268)
- (8.852) mento líquido do capital social no valor de R$ 1.050.353. O aumento líquido do
(46.245) (14.878)
- (61.123) capital social é resultante do recebimento do valor de R$ 1.094.118 referente
195.758 (4.014)
- 191.744 à Oferta Primária, deduzido de custos necessários e diretamente relacionados
Consolidado
ao processo de IPO no valor de R$ 65.890, acrescido de efeitos positivos, so2020
2021 bre esses custos, de CSLL e IRPJ correntes e diferidos no valor de R$ 22.125.
Ajuste de
18.2. Reserva de Capital: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía
Saldo Adição Baixa conversão
Saldo reserva de capital no valor de R$ 4.302. Este valor era referente a serviços
Custo
prestados pelos empregados da Companhia, mas que seriam pagos por meio
Mais valia de ativos intangíveis 40.674 118.419
5.635 164.728 de opções de ações da controladora da Companhia. No primeiro trimestre de
Ágio por expectativa de
2021, a Companhia aprovou um novo plano de incentivo de longo prazo desrentabilidade futura
154.933 79.228
4.800 238.961 tinado a executivos da Companhia, com a migração dos executivos elegíveis
Plataformas desenvolvidas
50.682 149.428
488 200.598 ao plano anterior para este novo plano, e com o respectivo encerramento dos
Softwares adquiridos de
direitos por parte desses executivos ao plano anterior. Dessa forma, a reserva
terceiros
19.469 22.958
1.306 43.733 de capital no valor de R$ 4.302 foi integralmente revertida, e o valor de R$ 255
Subtotal
265.758 370.033
12.229 648.020 foi registrado no passivo da Companhia (R$ 1.082 no passivo consolidado),
Amortização acumulada
tendo em vista que o novo plano prevê o pagamento em caixa e equivalentes
Mais valia de ativos intangíveis (26.056) (15.427)
5.624 (35.859) de caixa. Plano de incentivo de longo prazo referenciado em ações da CompaÁgio por expectativa de
rentabilidade futura
- nhia: Esse novo plano de incentivo de longo prazo destinado a executivos da
Plataformas desenvolvidas (18.194) (74.829)
(4.526) (97.549) Companhia prevê que os executivos elegíveis recebam em caixa a diferença
entre o valor da ação da Companhia, calculado com base na média do preço
Softwares adquiridos de
(13.156) (19.317)
(2.136) (34.609) de negociação durante os 20 dias anteriores ao dia do pagamento, e o preçoterceiros
-base
da outorga, que é de R$ 13,83. O plano foi outorgado a três grupos de
Subtotal
(57.406) (109.573)
(1.038) (168.017)
Total líquido
208.352 260.460
11.191 480.003 executivos, sendo que cada beneficiário possui o direito a certo número de
As adições no exercício referem-se, substancialmente, às aquisições do Grupo unidades de referência, como aprovado no plano, e a liquidação ocorrerá da
Tiaxa (vide Nota 1.3) e do Grupo M4U (vide Nota 1.4). Como exigido pela nor- seguinte forma: Grupo I – Foram outorgadas o total de 1.711.989 unidades de
ma contábil, a Companhia realiza anualmente teste de impairment para o ágio referência, a serem liquidadas (a) 50% em 01 de outubro de 2021, (b) 25% em
(vide Nota 3.1). Para o ágio por expectativa de rentabilidade futura identificado 20 de abril de 2022 e (c) 25% em 20 de novembro de 2022; Grupo II – Foram
nas aquisições em 2021 (vide Notas 1.3 e 1.4), a Companhia entende que não outorgadas o total de 39.007 unidades de referência, a serem liquidadas (a)
é realizar teste de impairment, tendo em vista que as aquisições ocorreram e 25% em 01 de outubro de 2021, (b) 25% em 01 de setembro de 2022, (c) 25%
foram avaliadas há menos de 12 meses. Para o ágio por expectativa de renta- em 01 de setembro de 2023 e (d) 25% em 01 de setembro de 2024; e Grupo
bilidade futura gerado em 2015, no processo de aquisição da Companhia pela III – Foram outorgadas o total de 208.458 unidades de referência, a serem
sua antiga controladora, Opera, que foi incorporada pela Companhia em 31 liquidadas (a) 25% em 05 de fevereiro de 2022, (b) 25% em 05 de fevereiro
de janeiro de 2018, a administração entende que a menor unidade geradora de 2023, (c) 25% em 05 de fevereiro de 2024 e (d) 25% em 05 de fevereiro
de caixa para teste de impairment está no nível da própria Companhia. Essa de 2025. Até 31 de dezembro de 2021, 799.641 unidades de referência já
metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico da Companhia vestidas foram exercidas pelos respectivos beneficiários, resultando em uma
em termos de investimentos e ações comerciais, bem como alinhado em rela- despesa de R$ 2.819. Esse passivo é mensurado ao valor justo por meio do
ção às fontes de receitas e custos. A administração da Companhia realizou o resultado, com base na abordagem de mercado, representando o montante
teste de impairment do ágio em 31 de outubro de 2021, e a metodologia para que seria pago pela Companhia na data da mensuração. Para calcular o valor
o cálculo foi o valor em uso, através de um fluxo de caixa descontado, con- justo do passivo, a Companhia utiliza a diferença entre a média do preço de
siderando premissas em bases nominais. As principais premissas utilizadas negociação da ação da Companhia durante os 20 dias anteriores ao último dia
sumariadas a seguir: • Crescimento da receita e margem alinhado com o plano do trimestre e o preço-base da outorga, multiplicado pela quantidade de unide negócios da Companhia e com expectativas de crescimento da demanda dades de referência equivalentes aos serviços prestados pelos beneficiários
dos clientes, que foram preparados para 5 anos; • Crescimento das despesas do plano desde a data da outorga. 18.3. Reserva de Lucros: a) Reserva legal:
gerais e administrativas que está alinhado com a projeção de inflação do país, Conforme o art. 193 da Lei nº. 6.404/1976, a reserva legal é constituída com
e crescimento das despesas com base no plano de negócios da Companhia. base na destinação de 5% do lucro líquido de cada exercício, antes de qualA taxa de inflação esperada pela Companhia para esses gastos operacionais quer outra destinação, e não deve exceder 20% do capital social. A reserva
se encontra alinhada com as projeções preparadas por instituições represen- legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá
tativas do mercado; • Por tratar-se de um negócio sem expectativa de término, ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. No exerfoi estimada uma perpetuidade de crescimento nominal dos fluxos de caixa cício de 2021, a Companhia destinou R$ 3.767 para constituição da reserva
relacionados ao nível de conhecimento do negócio dos últimos anos, e base- legal. b) Reserva estatutária: O saldo remanescente do lucro líquido de cada
ado nas experiências passadas da administração; • Investimentos de capital exercício, após a destinação da reserva legal e dos dividendos mínimos obri(capital expenditure - “CAPEX”) alinhado com o plano de negócios da Compa- gatórios, poderá ser utilizado para constituição de reserva estatutária (reserva
nhia; e • A taxa de desconto (WACC*) para os fluxos de caixa projetados foi de investimento), respeitando o limite de 80% do capital social, como previsto
de 11,60% a.a. A taxa de desconto (WACC) equivalente para o mesmo valor no estatuto social da Companhia. A reserva de investimento tem por fim asem uso, sem o efeito de fluxo de pagamento de impostos sobre a renda, é de segurar a manutenção do nível de capitalização da Companhia, a expansão
17,60% a.a.. O resultado do teste de impairment não indicou nenhuma neces- das atividades sociais e/ou o reforço do capital de giro. No exercício de 2021,
sidade de provisão para perdas. *WACC (“Weighted Average Cost of Capital”) a Companhia destinou R$ 53.687 para constituição da reserva estatutária.
é uma taxa de desconto utilizada para trazer fluxos de caixa futuros a valor c) Reserva especial de dividendos: Em 14 de agosto de 2020, a Companhia
presente, considerando e ponderando os custos de oportunidade de todas as deliberou sobre a distribuição do total de lucros acumulados até 31 de julho
fontes de financiamento das quais a Companhia se utiliza.
de 2020. O efetivo pagamento desses dividendos estava estritamente condiA vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
cionado ao sucesso no processo de IPO que a Companhia pretendia realizar.
Em decorrência do processo de IPO, concluído em 08 de fevereiro de 2021,
Vida útil
Mais valia de ativos intangíveis
2 a 30 anos o valor de R$ 178.232 foi destinado como dividendos a pagar à Otello TechPlataformas desenvolvidas (*)
3 a 5 anos nology Investment AS, que possuía 100% do capital social da Companhia na
Softwares adquiridos de terceiros
3 a 5 anos data da deliberação sobre a distribuição de lucros. Esse valor foi liquidado
* Plataformas desenvolvidas internamente pela Companhia. A vida útil desses em 26 de abril de 2021. 18.4. Ajuste de avaliação patrimonial: O saldo de R$
ativos é reavaliada anualmente pela administração da Companhia.
225.094 representa o somatório dos seguintes itens: a) Diferença negativa de
14. Obrigações com pessoal: Os saldos correspondem às obrigações usuais R$ 225.426 entre a contraprestação acordada, no valor de R$ 290.430, e o
da Companhia referentes a remunerações de empregados e respectivos en- valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$ 65.004, conforme detalhes
cargos sociais. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados. da transação de aquisição de empresas divulgada na Nota 1.1. b) Diferença
Controladora Consolidado positiva de R$ 332 entre a contraprestação acordada, no valor de R$ 11.336,
2021 2020 2021 2020 e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$ 11.668, conforme detaProvisão de férias
2.459 2.142 9.622 2.970 lhes da transação de aquisição da controlada indireta divulgada na Nota 1.2.
Provisão para participação nos resultados
6.201 4.430 14.291 6.655 18.5. Lucro por ação: A quantidade média de ações (em milhares) nos exercíPlano de incentivo de longo prazo (i)
255
- 1.082
- cios apresentados é a seguinte:
Salários a pagar
2.275 1.581 5.597 1.688 Quantidade média de ações em 2020
18.339.104
Instituto Nacional da Seguridade Social a recolher 1.213 1.086 2.288 1.086 Quantidade média de ações em 2021
84.658
Fundo de Garantia por Tempo de Serviços a
O lucro básico e diluído por ação nos exercícios apresentados é o seguinte:
recolher
499
347 1.248
347
Controladora
Consolidado
Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher
825
715 2.895 1.035
2021
2020
2021
2020
Outros
10
297 2.255
296 Lucro líquido do exercício
75.349
35.730 75.349
35.730
Total
13.737 10.598 39.278 14.077 Quantidade média de ações
(i) Maiores detalhes sobre o plano de incentivo de longo prazo dos executivos (em milhares de ações)
84.658 18.339.104 84.658 18.339.104
da Companhia, aprovado em 2021, na Nota 18.2. 15. Tributos a recolher: Lucro básico e diluído por ação
0,890
0,002 0,890
0,002
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Companhia referentes a 18.6. Dividendos a pagar: Em 31 de dezembro de 2021, representa o divitributos a recolher, exceto os encargos sociais classificados na Nota 14. Não dendo mínimo obrigatório, no valor de R$ 17.895. Este valor equivale a 25%
há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
do lucro líquido do exercício, deduzido do valor destinado à constituição da
Controladora Consolidado reserva legal (vide Nota 18.3.a).Em 31 de dezembro de 2020, representava o
2021 2020 2021 2020 dividendo mínimo obrigatório a pagar à Otello Technology Investment AS, no
Contribuição social sobre o lucro líquido
valor de R$ 8.486, que possuía 100% do capital social da Companhia na data
(CSLL) e o imposto sobre a renda (IRPJ)
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- da deliberação sobre a distribuição de lucros. Esse valor foi liquidado em 26
Contribuição para o Financiamento da
de abril de 2021. 18.7. Outros resultados abrangentes: Representa o ajuste
Seguridade Social (Cofins)
712
671
917
671 acumulado de conversão das informações contábeis das empresas do exterior
Programa de Integração Social (PIS)
145
145
189
145 para a moeda funcional e de apresentação da Companhia. No exercício de
Imposto Sobre Serviços (ISS)
1.182 1.293 1.702 1.293 2021, a Companhia reconheceu uma perda no valor de R$ 4.385 (ganho de
Tributos a recolher no exterior
- 5.783 2.144 R$ 331 no exercício de 2020) referente às controladas diretas mencionadas
Outros
95
36
747
36 na Nota 11. 18.8. Ações em tesouraria: Até 31 de dezembro de 2021, a ComTotal
2.134 2.145 9.429 4.289 panhia adquiriu 2.304.200 de ações, no valor total de R$ 46.125, resultando
16. Contas a pagar: Os saldos correspondem às obrigações usuais da Com- em um custo médio de R$ 20,02 por ação. Desse total, 2.000.000 de ações
panhia referentes, substancialmente, a valores a pagar a fornecedores. Não foram adquiridas para manutenção em tesouraria com a finalidade de proteger
há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
o fluxo de caixa quando dos pagamentos referentes ao plano de incentivo de
Controladora Consolidado longo prazo (vide Nota 18.2), tendo em vista que os pagamentos são refe2021 2020
2021 2020 renciados em ações da Companhia, e 304.200 ações foram adquiridas para
Provisão para direitos autorais (i)
1.952 4.142 17.387 21.940 maximizar a geração de valor para os acionistas por meio de uma administraFornecedores de serviços e materiais (ii)
3.770 2.361 122.849 4.633 ção eficiente da estrutura de liquidez e de capital. A aquisição de ações para
Outros
4
2
4
2 manutenção em tesouraria foi aprovada pelo Conselho de Administração em
Total
5.726 6.505 140.240 26.575 27 de setembro de 2021 e 21 de outubro de 2021, que autorizou a aquisição
(i) Valores devidos a título de direitos autorais para os desenvolvedores de de até 5 milhões de ações durante um exercício de 12 meses a contar da data
aplicativos e softwares. Esses valores são pagos com base em percentuais de aprovação. O Conselho de Administração também aprovou, em 21 de oudefinidos nos contratos. (ii) A variação no saldo do consolidado refere-se, tubro de 2021, a possibilidade de a Companhia negociar ações de sua própria
substancialmente, às aquisições do Grupo Tiaxa (vide Nota 1.3) e do Grupo emissão por meio de operações com derivativos, vide Nota 5. 19. InstrumenM4U (vide Nota 1.4). O saldo, no consolidado, é substancialmente referente a tos financeiros: Identificação: Os ativos e passivos financeiros relevantes da
valores a pagar para aquisição de créditos para recarga de telefones celulares Companhia são: Caixa e equivalentes de caixa (vide Nota 4), títulos e valores
pré-pagos, destinados a revenda por parte da Multidisplay Comércio e Servi- mobiliários (vide Nota 5), contas a receber de clientes (vide Nota 6), contas
ços Tecnológicos S.A. 17. Arrendamentos: Em 31 de dezembro de 2021, a a pagar (vide Nota 16), empréstimo a parte relacionada (vide Nota 24.2) e
Companhia possui quatro contratos de locação de imóvel de terceiros sujeitos contraprestações a pagar (vide Notas 1.1, 1.3, 1.4 e 24.2). Classificação: Conao Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16. Um dos contratos, referen- forme definição do Pronunciamento Técnico CPC 48/IFRS 9, os instrumentos
te ao imóvel utilizado pela filial da Companhia em São Paulo/SP, foi firmado financeiros relevantes da Companhia são classificados entre ativos financeiem novembro de 2019, com prazo de 3 anos e sem opção de compra. Outro ros subsequentemente mensurados ao custo amortizado, passivos financeiros
contrato, referente a um imóvel utilizado pela matriz da Companhia no Rio subsequentemente mensurados ao custo amortizado e ativos ou passivos fide Janeiro/RJ, foi firmado no terceiro trimestre de 2020, com início efetivo de nanceiros mensurados a valor justo por meio do resultado, vide quadro abaixo.
utilização do imóvel a partir de setembro de 2020. O prazo do contrato é de 6 Estimativa do valor justo: Os valores contábeis dos instrumentos financeiros
anos, sem renovação automática e sem opção de compra. No quarto trimes- da Companhia classificados como subsequentemente mensurados ao custo
tre de 2021, o valor dos pagamentos mensais dos contratos sofreu reajuste, amortizado se aproximam, substancialmente, do valor justo. O resumo dos
sem qualquer alteração nos demais termos. Assim, a Companhia registrou saldos está relacionado abaixo.
Controladora
Consolidado
um acréscimo de R$ 478 no valor presente do fluxo de pagamentos futuros.
2021
2020
2021
2020
Adicionalmente, com a aquisição do Grupo M4U (vide Nota 1.4), a Companhia
recebeu mais dois contratos de locação de imóvel de terceiros sujeitos ao Pro- Ativos financeiros mensurados
nunciamento Técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16, referentes a um imóvel utilizado pelo custo amortizado
263.459 93.657 319.185 111.196
pela Multidisplay em Brasília/DF e a um imóvel utilizado pela M4P no Rio de Caixa e equivalentes de caixa
193.802
- 193.802
Janeiro/RJ (atual sede da Companhia). O resumo dos contratos, por prazo e Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
35.158 34.279 216.113 93.877
taxa de desconto, é demonstrado a seguir:
41.594
7.877
Controladora Consolidado Empréstimos a partes relacionadas
Prazo restante dos contratos
Taxa (% a.a.) Taxa (% a.a.) Ativos financeiros mensurados
Imóvel utilizado pela filial (São Paulo/SP) – 10 meses
8,86
8,86 a valor justo por meio do resultado
746
746
Imóvel utilizado pela matriz (Rio de Janeiro/RJ) – 5 anos 8,86
8,86 Contratos swap (derivativos)
Imóvel utilizado pela Multidisplay (Brasília/DF) – 2 anos
- CDI + 2,05 Passivos financeiros mensurados
Imóvel utilizado pela M4P (Rio de Janeiro/RJ) – 6 anos
CDI + 2,70 pelo custo amortizado
5.726
6.505 140.240 26.575
A movimentação dos saldos de passivo de arrendamento é demonstrada a Contas a pagar
Obrigações com pessoal
13.737 10.598 39.278 14.077
seguir:
3.599
3.953 15.245
3.953
Controladora Consolidado Arrendamentos
14.385 244.920 82.886 244.920
Saldo em 31 de dezembro de 2020
3.953
3.953 Contraprestações a pagar
Ajuste por remensuração
478
478 A Companhia classifica os ativos e passivos contabilizados a valor justo de
Adições no exercício
11.909 acordo com o método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como
Juros no exercício
283
492 segue: Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercado ativo para ativos
Pagamentos no exercício
(1.115)
(1.587) ou passivos idênticos. Nível 2: informações, além dos preços cotados incluíSaldo em 31 de dezembro de 2021
3.599
15.245 dos no nível 1, que são observáveis pelo mercado para ativos ou passivos,
seja diretamente (preço) ou indiretamente (derivados do preço). Nível 3: inforO resumo dos pagamentos futuros é demonstrado a seguir:
Controladora Consolidado mações para ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis
Vencimento
Valor
Valor pelo mercado (premissas não observáveis). O valor justo dos contratos swap
2022
1.297
4.134 (derivativos), vide Nota 5, no valor de R$ 746, é classificado como de nível 2.
2023
760
3.550 O valor justo da contraprestação contingente, no valor de R$ 82.886, decor2024
760
3.315 rente da aquisição do Grupo Tiaxa (vide Nota 1.3) e do Grupo M4U (vide Nota
2025
760
3.315 1.4), classificado como de nível 3, é determinado pela abordagem da receita.
2026
760
3.315 Não há outro ativo ou passivo mensurado a valor justo por meio do resultado.
2027
2.342 Gestão de riscos financeiros: As atividades da Companhia a expõem a certos
Total dos pagamentos nominais
4.337
19.971 riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial e risco de taxa de
Juros embutidos
(738)
(4.726) juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela
diretoria financeira da Companhia segundo as políticas aprovadas pela direSaldo do passivo de arrendamento em
31 de dezembro de 2021
3.599
15.245 toria em relação a risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco
A movimentação dos saldos de ativo de direitos de uso, vide Nota 12, é de- de liquidez e investimento de excedentes de caixa. Os principais riscos associados às operações da Companhia estão relacionados abaixo: a) Risco de
monstrada a seguir:
Controladora Consolidado crédito: Está relacionado à possibilidade de a Companhia incorrer em prejuíSaldo líquido em 31 de dezembro de 2020
3.866
3.866 zos decorrentes do não recebimento por parte de seus clientes. As atividades
Ajuste por remensuração
478
478 operacionais da Companhia (controladora) são mantidas substancialmente no
Adições no exercício
14.209 segmento de telefonia móvel, portanto, a Companhia (controladora) possui
Amortização no exercício
(919)
(6.940) certa concentração de suas receitas e contas a receber em poucos clientes,
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2021
3.425
11.613 sendo que as quatro principais operadoras de telefonia móvel do país, Oi MóA adição no exercício é referente à aquisição do Grupo M4U (vide Nota 1.4). vel S.A., Telefônica Brasil S.A., Claro S.A. e Tim S.A., representam, juntas,
(26.056) (5.658)
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95% das receitas da Companhia (controladora) em 2021 (95% em 2020). No a entidade. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, Companhia manteve transações com as seguintes partes relacionadas:
Controladora
consolidado, como as operações da Multidisplay Comércio e Serviços Tec- levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especifiCustos e
nológicos S.A., de compra e revenda de créditos para recarga de telefones cações de cada venda. A Companhia tem como principais clientes as quatro
Ativo Passivo Receitas despesas
celulares pré-pagos, são realizadas substancialmente via cartão de crédito grandes operadoras de telefonia móvel que atuam no mercado brasileiro. Os 31 de dezembro de 2021
8.227
350
para o varejo, existe risco de default por parte dos clientes. No consolidado, as principais serviços oferecidos pela Companhia são decorrentes de aplicativos Bemobi International AS
33.255
2.652
operações de varejo representam 38% das receitas. A administração da Com- e serviços diversos para uso em aparelhos de celular, tais como: Apps Club, Zonamovil Inc.
112
(1)
panhia entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, Mobile Couponing e plataformas digitais diversas. Destes, o principal produto Apps Club de Argentina SRL
41.594
3.002
(1)
pois seus principais clientes são grandes operadoras de telefonia do Brasil, da Companhia é o Apps Club, uma plataforma que funciona como um clube
Controladora
bem como a Companhia não possui histórico de perdas relevantes sobre as de aplicativos que permite ao usuário ter acesso a um catálogo de aplicativos
Custos e
contas a receber. No consolidado, o maior risco de perdas está relacionado pagos do segmento premium a partir de uma assinatura semanal ou mensal.
Ativo Passivo Receitas despesas
às operações da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A., e é Esses contratos concedem às empresas de telecomunicações o direito de 31 de dezembro de 2020
Otello
Technology
Investment
AS
244.920
oferecer
a
seus
clientes
os
aplicativos
de
celular
sublicenciados
pela
Compainerente ao modelo de negócio, onde as revendas de créditos para recar7.877
ga de telefones celulares pré-pagos ocorrem substancialmente via cartão de nhia, concedendo a eles o direito de acessar os aplicativos através de uma Bemobi International AS
7.877 244.920
crédito para o varejo, sendo sujeitas a contestações. b) Risco de liquidez: As assinatura. Apesar de esses contratos incluírem outros serviços vendidos junConsolidado
necessidades de caixa e exigências de liquidez da Companhia são monitora- tamente com o direito de acessar os aplicativos, esses outros serviços não
Custos e
das pela diretoria financeira, sendo as necessidades de caixa definidas com são distintos e, portanto, não representam uma obrigação de desempenho
Ativo Passivo Receitas Despesas
base nos compromissos futuros assumidos com fornecedores, funcionários e separada. Portanto, avaliando os critérios para reconhecimento da obrigação 31 de dezembro de 2021
outros, bem como para manutenção de um nível de capital de giro adequado de desempenho de acordo como o CPC 47/IFRS 15, a administração concluiu Otello Technology Investment AS
às operações. Esse risco está relacionado à possibilidade de a Companhia que a receita deve ser reconhecida ao longo do tempo, pois é ao longo do
Consolidado
incorrer em prejuízos decorrentes da necessidade de liquidar seus ativos em tempo que a Companhia transfere o controle do serviço prestado. As receitas
Custos e
situações desfavoráveis. A administração da Companhia entende que, nos não faturadas até o final do mês (receitas a faturar) são identificadas, proces31 de dezembro de 2020
Ativo Passivo Receitas Despesas
exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois o capital da Com- sadas e reconhecidas no mês em que o serviço foi prestado.
Otello Technology Investment AS
- 244.920
Controladora
Consolidado
panhia é gerido de modo adequado às suas operações e os saldos de caixa
- 244.920
2021
2020
2021
2020
e equivalentes de caixa são mantidos junto a grandes instituições financei163.045 161.916 339.486 188.148 Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui dois empréstimos em dóras. c) Risco de mercado: Está relacionado à possibilidade de a Companhia Prestação de serviços (i)
lares
americanos
a
receber
da
Bemobi
International
AS,
no
valor
total
equivaRevenda
de
mercadores
(ii)
187.335
incorrer em prejuízos decorrentes da oscilação dos valores de mercado dos
3.030
- lente a R$ 8.227 (R$ 7.877 em 31 de dezembro de 2020), com taxa de juros
instrumentos financeiros devido a variações cambiais, alterações na taxa de Royalties (iii)
166.075 161.916 526.821 188.148 prevista equivalente a 98% da taxa CDI e com expectativa de recebimento até
juros, dentre outros. A administração da Companhia entende que, nos exercí- Receita bruta
(17.598) (16.602) (37.984) (16.602) 31 de dezembro de 2022. Adicionalmente, a Companhia possui um emprésticios apresentados, os riscos aos quais a Companhia está exposta decorrem, Tributos sobre a receita (iv)
148.477 145.314 488.837 171.546 mo em dólares americanos a receber da Zonamovil Inc., no valor equivalente
substancialmente, de fatores de risco relacionados (i) a taxas de juros, princi- Receita líquida
palmente decorrentes da oscilação na taxa CDI (Certificado de Depósito Inter- (i) A controladora possui operações somente no Brasil de subscrição de apli- a R$ 33.255, com taxa de juros prevista equivalente à taxa Libor mais um
bancário), que remunera suas aplicações financeiras e afeta a ponta passiva cativos, microfinanças e plataformas, sendo que, através da Bemobi Interna- spread de 1,75% a.a., e com expectativa de recebimento até 23 de fevereiro
dos contratos swap (vide Nota 5), e (ii) a taxas de câmbio, que afetam o valor tional AS e do Grupo Tiaxa, principalmente, a Companhia possui operações de 2023. Por fim, a Companhia possui um empréstimo em dólares americanos
de contas a receber de clientes por parte das controladas direta e indiretamen- em diversos países emergentes. Porém, em nenhum deles a receita bruta a receber da Apps Club de Argentina SRL, no valor equivalente a R$ 112, com
te no exterior. A avaliação desse potencial impacto, oriundo da volatilidade da com prestação de serviços atinge 10% do total da receita bruta consolidada. taxa de juros prevista equivalente à taxa Libor mais um spread de 1,75% a.a.,
taxa de juros, é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada Além disso, a Companhia possui operações no Brasil de meios de pagamen- e com expectativa de recebimento até 23 de fevereiro de 2023. 25. Tributos
de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco. A tabela abaixo analisa to, através da controlada M4 Produtos e Serviços S.A. (ii) Representa, subs- Sobre o Lucro: A Companhia apura seus tributos sobre o lucro com base
os passivos financeiros não derivativos da Companhia referentes ao exercício tancialmente, a revenda de créditos para recarga de celulares pré-pagos por no regime do lucro real. A conciliação da despesa com a CSLL e o IRPJ está
parte da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A. (iii) Representa demonstrada a seguir.
remanescente do balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.
a remuneração pela utilização, por parte da Bemobi International AS e da
Controladora Consolidado
Controladora
Open Markets AS, das plataformas desenvolvidas pela Companhia. (iv) Os tri2021 2020
2021 2020
Menos de Entre 1 e Acima de
Em 31 de dezembro de 2021
1 ano 5 anos
5 anos
Total butos incidentes sobre a receita são: ISS - Imposto sobre Serviços, contribui- Resultado antes dos tributos sobre o lucro 99.161 55.817 108.638 58.384
34%
34%
34%
34%
Fornecedores e outras obrigações
19.463
- 19.463 ção para o PIS - Programa de Integração Social, COFINS - Contribuição para Alíquota combinada de CSLL e IRPJ
33.715 18.978 36.937 19.851
Arrendamentos
1.274
2.325
3.599 Financiamento da Seguridade Social, CPRB - Contribuição Previdenciária soContraprestações a pagar
- 14.385
- 14.385 bre a Receita Bruta e ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação Ajustes à alíquota combinada:
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Resultado de equivalência patrimonial
(8.018) 1.985
Em 31 de dezembro de 2020
(1.885) (876) (3.648) 2.803
Outros ajustes
Fornecedores e outras obrigações
17.103
- 17.103 Intermunicipal e de Comunicação.
Controladora
Consolidado
CSLL e IRPJ
23.812 20.087 33.289 22.654
Arrendamentos
1.173
2.164
616
3.953 21. Custos dos serviços prestados:
2021
2020
2021
2020 CSLL e IRPJ correntes
(1.135) 1.892 10.258 3.984
Contraprestações a pagar
244.920
- 244.920
Comissões, direitos autorais e
CSLL e IRPJ diferidos
24.947 18.195 23.031 18.670
Consolidado
aquisição de mídia
30.549 27.719 89.436 41.418
23.812 20.087 33.289 22.654
Menos de Entre 1 e Acima de
- 160.658
- Alíquota efetiva de tributos sobre o lucro
24,0% 36,0% 30,6% 38,8%
Em 31 de dezembro de 2021
1 ano 5 anos
5 anos
Total Custo de mercadorias revendidas (i)
Custos
com
pessoal
17.783
15.876
24.901
15.876
26.
Transações
que
não
Envolvem
Caixa
ou
Equivalentes de Caixa: Na
Fornecedores e outras obrigações
179.518
- 179.518
Depreciação
e
amortização
11.611
12.615
20.430
12.615
elaboração
da
demonstração
dos
fluxos
de
caixa,
foram incluídas no caixa
Arrendamentos
4.111
9.474
1.660 15.245
- 4.229
- líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento e de financiamento
Contraprestações a pagar
30.117 52.769
- 82.886 Serviços de terceiros (i)
Outros custos
- 7.342
- apenas as transações que efetivamente movimentaram caixa ou equivalentes
Em 31 de dezembro de 2020
59.943 56.210 306.996 69.909 de caixa da Companhia. No quadro abaixo estão demonstradas as demais
Fornecedores e outras obrigações
40.652
- 40.652 Total
Arrendamentos
1.173
2.164
616
3.953 (i) Custos referentes aos créditos para recarga de telefones celulares pré- movimentações dos saldos de investimentos e de financiamentos, que não
Contraprestações a pagar
244.920
- 244.920 -pagos revendidos pela Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A.. envolveram o uso de caixa ou equivalentes de caixa:
Controladora Consolidado
Em 31 de dezembro de 2021, o principal risco de mercado, relacionado a ta- (ii) Variação referente, substancialmente, a comissões sobre transações via
2021 2020 2021 2020
xas de juros, originado por instrumentos financeiros da Companhia, é relativo cartão de crédito nas operações de comércio e de serviços de meios de paRemensuração de ativo de direito de uso
478
247
478
247
às aplicações financeiras (vide Nota 4) e aos títulos e valores mobiliários (vide gamento do Grupo M4U.
Consolidado
Total de atividades de investimento
478
247
478
247
Nota 5), e é referente à queda na taxa CDI e na taxa Selic, respectivamente. 22. Despesas gerais e administrativas: Controladora
2021
2020
2021
2020 Remensuração de passivo de arrendamento
478
247
478
247
O quadro demonstrativo da análise de sensibilidade é demonstrado a seguir:
Depreciação e amortização
7.944 7.131 13.131 10.397 Total de atividades de financiamento
478
247
478
247
Cenário
11.639 10.642 28.619 14.809 27. Seguros: A Companhia mantém apólices de seguro contratadas junto a
Provável Cenário II Cenário III Despesas com pessoal
Operação
Risco
Serviços
de
terceiros
(i)
17.700
6.572
49.473
10.330
conceituadas
seguradoras
do
país,
que
levam
em
consideração
a
natureza
Aplicações financeiras Queda na taxa CDI
44.712
33.534
22.356
Despesas com viagens
148
397
628
455 e o grau de risco envolvido. As coberturas dessas apólices são emitidas de
Títulos e valores
496 1.546
883 1.605 acordo com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de
mobiliários
Queda na taxa Selic
18.446
13.834
9.223 Aluguéis (ii)
555
389
938
448 risco corporativo e as limitações impostas pelo mercado de seguros. Os ativos
Cenário Provável: Considera que a taxa CDI e a taxa Selic permanecerão es- Outros tributos
912
896 3.296 1.488 da Companhia diretamente relacionados às suas operações estão contemtáveis (10,65% a.a.), gerando uma receita financeira que seria registrada nas Outras despesas
39.394 27.573 96.968 39.532 plados na cobertura dos seguros contratados. 28. Contingências: Durante o
demonstrações contábeis individuais e consolidadas nos próximos 12 meses Total
de cerca de R$ 44.712 e R$ 18.446, respectivamente. Cenário II: Considera (i) Aumento devido, substancialmente, à consolidação das despesas com curso normal de suas atividades, a Companhia está exposta a reclamações
uma deterioração de 25% em relação ao cenário provável. Cenário III: Consi- data center virtual (hosting) do Grupo Tiaxa e do Grupo M4U. (ii) Refere-se, de natureza trabalhista, fiscal e cível. Assim, a Companhia realiza uma avaliadera uma deterioração de 50% em relação ao cenário provável. Em 31 de de- substancialmente, ao pagamento de contratos de arrendamento com período ção contínua dos eventos que possam resultar em contingências, com risco
de gerar perdas reconhecidas no resultado de exercícios futuros. No processo
zembro de 2021, o risco de mercado relacionado a taxas de câmbio, originado inferior a 12 meses ou de baixo valor (inferior a R$ 20).
Controladora
Consolidado
de avaliação, a Companhia registra uma provisão se houver uma obrigação
por instrumentos financeiros da Companhia, é decorrente principalmente dos 23. Receitas e despesas financeiras
2021 2020
2021 2020 presente, derivada de eventos já ocorridos, e se for provável uma saída de
seguintes itens: (i) Contas a receber de clientes por parte das controladas
recursos para liquidar essa obrigação. Caso contrário, se for apenas possível
direta e indiretamente no exterior (vide Nota 6), e é referente à valorização do Receitas financeiras
25.971 1.969 uma saída de recursos (passivo contingente), as contingências são mencionaReal em relação a moedas estrangeiras. (ii) Contraprestação a pagar decor- Rendimentos de aplicações financeiras (i) 25.864 1.969
2.036
620
2.879
- das em notas explicativas. Passivos contingentes identificados: Em 31 de derente da aquisição do Grupo Tiaxa (vide Nota 1.3), e é referente à desvaloriza- Variações cambiais
746
746
- zembro de 2021, os eventos com risco de perda considerado possível pela adção do Real frente ao Dólar norte-americano. Segue abaixo o demonstrativo Ganho com contratos swap (ii)
649
152
671
190 ministração, suportada pelo entendimento dos seus assessores jurídicos, são
Outras receitas
da análise de sensibilidade para esses itens:
29.295 2.741
30.267 2.159 relacionados a processos cíveis, no montante de aproximadamente R$ 83, e
Operação
Risco
Cenário I Cenário II Cenário III
a processos tributários, no montante de aproximadamente R$ 109, e estão
Despesas financeiras
Contas a receber
Variações cambiais
- (3.752) vinculados ao Grupo M4U. 29. Eventos Subsequentes: Guerra na Ucrânia:
de clientes em mo- Valorização do Real
(540) (842) (3.393) (222) A Companhia possui atividades internacionais, as quais estão distribuídas em
eda estrangeira
frente a outras moedas 102.675
97.541
92.408 Juros
Tributos sobre transações financeiras
(2.278)
- (2.289)
- mais de 40 países, inclusive na Rússia e na Ucrânia, estes agora em conflitos
Desvalorização do Real
Contraprestações frente ao Dólar norte(38) (1.775)
(820) (1.906) bélicos. A Companhia possui uma controlada indireta na Ucrânia, sendo que,
Outras despesas
americano
68.501
71.926
75.351
a pagar
(2.856) (2.617) (6.502) (5.880) dos seus 750 colaboradores ao redor do mundo, 35 são lotados nesse país, e
Cenário I: Considera que as taxas de câmbio permanecerão estáveis até o re- Total
26.439
124
23.765 (3.721) alguns deles já deixaram a região. Note-se que as receitas da Companhia adcebimento das contas a receber de clientes em moeda estrangeira. Cenário II: (i) Rendimentos decorrentes do caixa obtido no processo de IPO. Contratos vindas desses países, atualmente, representam aproximadamente 5% da reConsidera uma valorização/desvalorização do Real de 5%. Cenário III: Con- swap. vide Nota 5. 24. Partes relacionadas: 24.1. Pessoal-chave da admi- ceita global. Ainda, toda a tecnologia e informações da Companhia estão em
sidera uma valorização/desvalorização do Real de 10%. 20. Receita líquida: nistração: A remuneração total da diretoria da Companhia, que representa o nuvem. Portanto, tais ativos estão resguardados. De todo modo, os serviços
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pessoal-chave da administração, nos exercícios apresentados foi a seguinte: prestados pela Companhia nos países citados continuam regulares, porém há
por prestação de serviços, revenda de mercadorias ou recebimento de royal2021
2020 o risco de eventual degradação ou mesmo paralisação. A Companhia busca
ties no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresenta- Remuneração fixa e variável
3.378
3.777 auxiliar, o tanto quanto possível, seus colaboradores naquela região, assim
da líquida dos tributos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Remuneração baseada em ações (i)
413
968 como implementar ações com o objetivo de garantir a continuidade de suas
Companhia reconhece a receita quando o controle do serviço, da mercadoria Total
3.791
4.745 operações e mitigar eventuais efeitos adversos.
e dos royalties é transferido ao cliente, o valor da receita pode ser mensurado (i) Conforme detalhes do plano de incentivo de longo prazo na Nota 18.2. 24.2.
Flavio Rito Coelho - Contador - CRC/RJ - 116.411/O-1
com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para Saldos e transações com partes relacionadas: Nos exercícios apresentados a
Castro e Soares Contadores
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Acionistas Bemobi Mobile Tech S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis in- Outros assuntos: Demonstrações do Valor Adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adidividuais da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro cionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da adde 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido ministração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações contábeis consolidadas da procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia.
Bemobi Mobile Tech S.A. e suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon- definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essas dedentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, monstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os
a posição patrimonial e financeira da Bemobi Mobile Tech S.A. e da Bemobi Mobile Tech S.A. e suas controladas critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis indiviem 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como duais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis
o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis indiemitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de viduais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas,
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis indiviopinião.
duais e consolidadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
Principais Assuntos de Auditoria
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB),
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contánosso julgamento profissional, foram os mais significativos em
beis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstranossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
ções contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Compatratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas como um todo e na fornhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
mação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liindividuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma
quidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
opinião separada sobre esses assuntos.
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
Porque é um PAA
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Avaliação do valor recuperável do ágio fundamenSegurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
tado em rentabilidade futura (Notas 3.1 e 13)
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
A Companhia possui saldo relevante de ágio fundamen- Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outado em rentabilidade futura. A avaliação do valor recu- tros, o confronto das premissas significativas utilizadas no distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
perável (teste de impairment) é realizada ao menos uma teste de impairment com o Plano Orçamentário aprovado conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
vez por ano por meio de uma estimativa dos fluxos de pela Companhia, avaliação da razoabilidade do modelo com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas
caixa futuros para a unidade geradora de caixa (‘UGC’) de cálculo e teste da exatidão matemática dos cálculos. brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
à qual o ágio se relaciona. A projeção de fluxos de caixa Com o apoio de nossos especialistas em projeções finan- longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações confuturos é preparada com base nos orçamentos aprova- ceiras, também efetuamos a avaliação da razoabilidade tábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos prodos pela administração e considera informações inter- das premissas significativas utilizadas nas projeções de cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
nas e externas projetadas. Sendo que condições econô- fluxo de caixa, incluindo a análise retrospectiva das proje- para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
micas adversas podem fazer com que essas premissas ções preparadas pela administração e teste de sensibili- o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
apresentem alterações significativas às projetadas pela dade sobre essas premissas significativas utilizadas nas ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
Companhia, com consequente impacto nas demonstra- projeções. Por fim, efetuamos a leitura das divulgações planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
ções contábeis individuais e consolidadas. Em razão sobre o teste de impairment nas notas explicativas. Como
dos aspectos acima mencionados esse assunto foi con- resultado dos procedimentos descritos acima, considera- opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das polímos que o modelo de mensuração e as premissas adota- ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administrasiderado como um tema de foco em nossa auditoria.
das pela administração da Companhia para fins de ava- ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
liação do valor recuperável do ágio são razoáveis, e que com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
as divulgações nas demonstrações contábeis individuais possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se cone consolidadas são consistentes com as informações ob- cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
tidas em nossos trabalhos.
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
Porque é um PAA
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
Aquisições de controladas (Notas 1.3 e 1.4)
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
Conforme mencionado na nota 1.3, em 31 de agosto de Efetuamos a leitura dos contratos de compra e venda das continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis
2021, a administração da Companhia adquiriu, por inter- adquiridas, bem como dos laudos de alocação do preço de individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as corresponmédio da Tulari Spain Sociedad Limitada, 100% do capital compra utilizados na determinação do valor justo das in- dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidênsocial da Zonamovil Inc. Adicionalmente, conforme men- vestidas, elaborados por avaliadores externos contratados
cionado na nota 1.4, em 03 de novembro de 2021, a ad- pela Companhia. Com apoio de nossos especialistas em cia de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio
ministração da Companhia adquiriu 100% do capital social finanças corporativas, avaliamos a razoabilidade da meto- do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responda Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A., dologia e das premissas relevantes incluídas nos modelos sáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
que por sua vez possui ações que representam 100% do elaborados pelos avaliadores externos, comparando-as Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos
capital social da M4 Produtos e Serviços S.A. A aplicação com informações históricas disponíveis e com dados ob- trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas
do método de aquisição requer, entre outros procedimen- serváveis de mercado. Também testamos a coerência ló- nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Fornecemos também
tos, que a Companhia determine o valor justo da contra- gica e consistência aritmética do modelo preparado. Nos- aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os
prestação transferida, o valor justo dos ativos adquiridos e sos procedimentos incluíram a avaliação da competência requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que podedos passivos assumidos e a apuração do ágio por expec- técnica, habilidade e objetividade dos avaliadores externos riam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos
tativa de rentabilidade futura. Esse processo foi conduzido contratados pela Companhia, para a avaliação ao valor assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
pela a dministração da Companhia e envolveu, inclusive, a justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Consi- considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa
contratação de avaliadores especialistas externos. Devido deramos que os julgamentos e premissas críticas adotaao alto grau de julgamento e complexidade envolvidos no dos pela administração no cálculo do valor justo dos ativos maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria,
tema, além do uso de premissas críticas na mensuração líquidos das investidas adquiridas, bem como as estima- a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremado valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos, tivas das contraprestações contingentes, são razoáveis mente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
incluindo as marcas, carteiras de clientes e tecnologia, e e as divulgações em notas explicativas são consistentes adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para
o interesse público. Rio de Janeiro, 16 de março de 2022. PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes Ltda.
na estimativa da contraprestação contingente, considera- com os dados e as informações obtidas.
mos esse tema como um principal assunto de auditoria.
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