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Estoques de mercadorias, que eram
minimizados, deverão ser reestudados.
Por Paulo César Alves Rocha, página 2

Suposto subsídio incidia
apenas sobre 5% do consumo.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Muitas vezes inclui-se na renda pessoas
que não vivem sob mesmo teto.
Por Alexandre Triches, página 4

Supermercado
foi setor que
mais gerou
empregos

Superávit
da balança
comercial passa
de US$ 10 bi

Na pandemia, o setor de supermercados foi o maior gerador de
empregos no país, com 156.120
novos postos gerados, sendo
57.214 novas vagas, em 2020, e
98.906, em 2021. O setor foi responsável por 6,1% do total de
novos postos de trabalho no período 2020/2021, de acordo com
o Mapa dos Empregos no Setor
de Supermercados, realizado pela
Associação de Supermercados do
Estado do Rio de Janeiro (Asserj)
em conjunto com a consultoria
Future Tank.
O economista Guilherme Mercês, um dos sócios-fundadores da
Future Tank, disse nesta segunda-feira à Agência Brasil que, em
termos relativos, considerando
o total de empregos gerados nos
estados, o Rio de Janeiro deteve
a maior participação do setor supermercadista na oferta de novas
vagas de trabalho nos últimos dois
anos, com 11.120 novos postos
de trabalho (41% do total), respondendo por dois de cada cinco
empregos abertos no território
fluminense. Em 2020, foram gerados 2.483 vagas e, no ano seguinte, 8.637.

A balança comercial brasileira
atingiu superávit de US$ 10,11
bilhões no acumulado do ano,
até a terceira semana de março,
com alta de 43,9% pela média diária sobre o período de janeiro a
março de 2021. Já a corrente de
comércio (soma das exportações
e importações) chegou a US$
112,72 bilhões, com crescimento
de 25,7%.
As exportações em 2022 já
somam US$ 61,42 bilhões, com
aumento de 27%, enquanto as
importações subiram 24,1% e
totalizam US$ 51,31 bilhões. Os
dados foram divulgados nesta
segunda-feira pela Secretaria de
Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.
No acumulado do mês, as exportações cresceram 36,5% e
somaram US$ 18,77 bilhões, enquanto as importações subiram
24,7% e totalizaram US$ 12,59
bilhões. O resultado foi um superávit de US$ 6,18 bilhões em março até agora, em alta de 68,9%,
com corrente de comércio de US$
31,37 bilhões, subindo 31,5%.
Nas exportações, os maiores
aumentos nas vendas vieram da
Indústria Extrativista (+19,7%),
da Indústria de Transformação (+44,1%) e da Agropecuária (+41,5%). Na Indústria de
Transformação, o crescimento foi puxado pelas vendas de
óleos combustíveis de petróleo
(+231,1%).
Nas importações, o aumento
das importações foi puxado pelo
crescimento nas compras de adubos ou fertilizantes químicos.

Dividendos
da Petrobras
devem ser
esclarecidos
A Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado
Federal aprovou o requerimento
de convite ao presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e
Luna, para prestar esclarecimentos sobre a distribuição de dividendos da estatal de petróleo,
que alcançou aproximadamente
R$ 101 bilhões a acionistas. O
valor é referente ao ano exercício de 2021.
O documento foi apresentado
pelo líder da minoria na Casa, Jean Paul Prates (PT/RN). Além
do general, também devem comparecer a conselheira representante dos trabalhadores da Petrobras, Rosangela Buzanelli Torres;
Rodrigo Araújo Alves, diretor
executivo financeiro e de relacionamento com investidores da
estatal, e Rodolfo Landim, atual
presidente do Flamengo e recém-indicado ao cargo de presidente
do Conselho de Administração
da Petrobras.

Dólar abaixo de R$ 5: queda
continuará ou voltará a subir?
Juros nos EUA definem comportamento da moeda
Por Gilmara Santos
especial para o Monitor

O

dólar fechou abaixo de
R$ 5 pela primeira vez
desde junho do ano
passado. A moeda norte-americana foi cotada a R$ 4,9440 nesta
segunda-feira. Na semana passada,
os bancos centrais dos EUA e do
Brasil aumentaram a taxa de juros.
Com a inflação no maior patamar em 40 anos nos Estados Unidos, o Fed (Federal Reserve) realizou o primeiro aumento na taxa
básica de juros desde 2018. Com
isso, por lá, a taxa vai ficar entre
0,25% e 0,50%, com expectativas
de novas altas até fechar o ano em
2% e deve continuar subindo ano
que vem.
A decisão deve ter impacto direto na economia brasileira ao
trazer mais vantagens para o dó-

lar, que tende a se valorizar. “Se
os aumentos de juros nos EUA
forem maiores e mais rápido do
que o já precificado, podemos ter
pressão no câmbio brasileiro. Se
for apenas confirmar o já precificado, essa pressão tende a ser bem
menor”, pontua Jorge Dib, gestor
Macro-Global da Frontier Capital.
Kaue Franklin, especialista em
Renda Variável do Grupo Aplix,
concorda que se o Fed resolver fazer mais elevações do que as seis
de 0,25 ponto percentual já previstas, isso terá impacto significativo
para a economia dos países emergentes. “Alguns representantes do
banco central de lá já falam em
alta de 0,50 ponto. Se isso acontecer não estará alinhado com as
expectativas e pode trazer uma
volatilidade muito maior ao mercado”, diz.
Mas se forem mantidos os au-

mentos já previstos, o impacto por
aqui deve ser bem pequeno, conforme os especialistas. “Não vejo
dólar indo além da volatilidade
que já vinha, pode ir a R$ 5,30 mas
não deve atingir outros patamares”, afirma Gabriel Emir Moreira
e Silva, superintendente da área de
Projetos da Fipecafi e consultor na
área de investimentos financeiros,
otimização financeira e hedge de
operações financeiras.
Kaue Franklin, por sua vez,
considera que alguns fatores como
credibilidade fiscal pode impactar
diretamente no câmbio. “Essa é
uma questão que agora é uma preocupação, mas tem investidores já
vendo que podemos ter um pouco
mais de credibilidade fiscal e isso
ajuda no câmbio, que pode ficar
abaixo de R$ 5,20 e com possibilidade de chegar a menos de R$ 5,
por volta de R$ 4,90.”

Fed ataca inflação e fala em altas maiores das taxas

A

s ações dos EUA caíram
nesta segunda-feira, depois que o presidente
do Federal Reserve (Fed), Jerome
Powell, prometeu medidas duras
sobre a inflação. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,58%, para
34.552,99. O S&P 500 ficou quase estável, com queda de 0,04%,
para 4.461,18 pontos. O Nasdaq
Composite Index caiu 0,40%, para
13.838,46.
Seis dos 11 setores primários do
S&P 500 terminaram em verme-

lho, com o consumo discricionário
caindo 0,76%, liderando os retardatários. A energia saltou 3,79%, o
grupo com melhor desempenho.
Powell disse, na Associação Nacional de Economia Empresarial,
que a inflação está “muito alta”,
acrescentando que o Fed “tomará
as medidas necessárias para garantir o retorno da estabilidade de
preços”, informa a agência de notícias Xinhua.
“Se concluirmos que é apropriado agir de forma mais agres-

siva, elevando a taxa de fundos
federais em mais de 25 pontos
base em uma reunião ou reuniões,
o faremos”, disse o chefe do Fed.
“E se determinarmos que precisamos ir além das medidas comuns
de neutralidade e adotar uma postura mais restritiva, faremos isso
também.”
Na semana passada, o Fed elevou sua taxa básica de juros pela
primeira vez desde 2018, enquanto busca domar a maior inflação
dos EUA em quatro décadas.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,9666
R$ 5,2600
R$ 5,4400
R$ 0,7800
R$ 311,19

ÍNDICES
IGP-M

1,83% (fevereiro)
1,82% (janeiro)
IPCA-E
RJ (jun.)
0,69%
SP (jun.)
0,81%
Selic
11,75%
Hot Money
0,63% a.m.
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Comércio exterior na mira da guerra
Por Paulo César
Alves Rocha

A

Guerra travada
na Ucrânia está
mudando a forma
como tratamos hoje a economia, o transporte entre
países, a conexão de redes
de dados, a interconexão
dos mercados financeiros,
como trabalhamos e produzimos. Uma “pré-estreia”
no caso do transporte aéreo
já havia acontecido na erupção do vulcão na Islândia.
A economia mundial está
muito interconectada tanto no sistema financeiro,
quanto na indústria e no
comércio. Transações financeiras são realizadas em
tempo real no mundo todo,
as informações de abertura dos mercados financeiros são passadas quase que
instantaneamente, pode-se
operar contas bancárias em
qualquer parte de qualquer
parte do mundo.
As indústrias seguem

dois conceitos bem fortes,
o primeiro é que elas são
um elo de uma imensa cadeia de suprimentos, o que
quer dizer que geralmente
ela depende de insumos e
seu produto pode ser um
insumo de outro, o segundo
– a competitividade – consiste em adquirir sempre
produtos de locais onde
ele seja mais barato e tenha
qualidade.
O comércio então se
expande junto com a logística acompanhando as
cadeias de suprimentos,
passando a ser globalizado. Estes conceitos de
competitividade e interconexão dos mercados estão
sendo colocados a prova
desde a erupção do vulcão
na Islândia, depois na pandemia e agora como consequência da Guerra na
Ucrânia, pois a paralisação
ou efeitos em um meio de
transporte, afeta o comércio internacional e paralisa
indústria e negócios, este

último no Brasil representado pelo agronegócio.
No momento, estamos sentindo os efeitos da
guerra e da pandemia, esta
quando se pensa que acabou volta agora como na
China, paralisando uma importante região industrial.
Como no caso da guerra,
estes problemas locais de
pandemia afetam o comércio internacional e por consequência o setor industrial,
também pela retenção de
contêineres.
Para o Comércio Exterior se trata de uma desarrumação total, porque
contêineres e mercadorias
ficarão em pontos produtores ou de destino, afetando
a cadeia de suprimentos. As
consequências serão que as
redes de suprimento, baseadas nas competências
de cada país de produzir
melhor e por valores mais
baixos, que fazem com que
um determinado produto
possa ter partes fabricadas

Estoques de mercadorias e principalmente de
mercadorias absolutamente
necessárias para um vivenciamento mínimo, que nos
antigos conceitos de cadeia
de suprimentos eram minimizados ou centralizados
em locais com facilidade de
transporte até os seus locais
de consumo, deverão ser reestudados.
Outra consequência da
guerra, aliada às metas da
COP26, será a da aceleração
da mudança das matrizes
energéticas de energia à ba-

se de materiais fósseis para
energia limpa. Para o Brasil,
a guerra e a perduração da
Pandemia causam apreensão quanto à fertilizantes e
preço maior de commodities como petróleo, milho
e trigo, mas também causa
apreensão porque toda a
cadeia de suprimentos será
afetada e teremos que verificar caso a caso.
Para o caso particular
de fertilizantes, alguns nós
temos restrições por falta
de jazidas que satisfaçam
nossas necessidades, mas
existem outros que aqui
poderiam ser produzidos
desde que pudéssemos evitar os gargalos logísticos e
de natureza tributária. De
qualquer forma termos que
diversificar os fornecedores no curto e médio prazo.
Outros pontos em discussão no momento, são a possibilidade de menor utilização de fertilizantes e o uso
de fertilizantes orgânicos,
que temos bastante.

Embora seja cedo para
traçar cenários é certo que
a logística de comércio
entre países (comércio exterior) sofrerá alterações,
quer pelas modificações
nos conceitos de cadeias
de suprimento, quer pelas mudanças de consumo de mercadorias como
um todo (petróleo, gás,
equipamentos, produtos
químicos e farmacêuticos,
alimentação em geral),
seja pela forma com que
são tratados, passando a
haver necessidade de um
planejamento de custos de
transporte, armazenagem
e forma de pagamento de
tributos.
Assim, os profissionais
que trabalham em logística,
logística aduaneira e consultoria em regimes aduaneiros
devem estar atentos a todas
as modificações que virão.

ria similar. O suprimento de
água é cada vez mais insuficiente em grandes partes do
mundo, especialmente em
suas regiões áridas. O rápido agravamento da escassez
de água reflete o crescimento populacional, o esgotamento da água subterrânea,
desperdício e poluição, e os
enormes e cada vez mais
desastrosos efeitos das mudanças climáticas resultantes da atividade humana. As
consequências são dolorosas: seca e fome, perda de
condições de subsistência,
disseminação de enfermidades transmitidas pela água,
migração forçada e até mesmo conflitos armados”.
O que fazer diante desse cenário apocalíptico? O
próprio professor conclui:
“Soluções práticas incluem
muitos componentes, entre
eles melhor gestão de recursos hídricos, tecnologias mais

aperfeiçoadas para aumentar
a eficiência no uso da água e
novos investimentos assumidos em conjunto por governos, pelo setor empresarial e
por organismos cívicos.”
Mas, com o passar dos
dias, tal problema só virá a
crescer, se providências realmente eficazes, muitas vezes
postergadas, não forem estabelecidas. Os seres humanos, mesmo em lugares onde o líquido preciosíssimo
é escasso, vêm profanando
esse elemento natural, sem o
que não poderemos subsistir. Quando a pessoa tem os
sentimentos desgovernados,
tudo à sua volta sofre contaminação.
Não estamos aqui para
apavorar ninguém. Visamos
ressaltar subsídios que reclamam postura imediata
das populações da Terra,
de respeito à nossa morada
coletiva. Aí estão os alerta-

mentos. Que não faltem,
pois, de parte dos governos
e da sociedade, as imprescindíveis e corretivas medidas, enquanto há tempo. Se
é difícil, comecemos ontem!
Como sempre, a Palavra
de Jesus permanece atual.
Ao Lhe perguntarem de que
modo se comportariam as
criaturas na proximidade de
tempos de grande aflição,
anunciados desde o Antigo
Testamento da Bíblia Sagrada, respondeu que, tal qual
as épocas de Noé e Ló, a
distração seria maior do que
os cuidados que a gravidade
dos fatos exigiria (Evangelho, segundo Lucas, 17:2630). Não é forçoso acreditar
“nessas coisas de natureza
religiosa” para perceber que
um quadro pintado com cores fortes se configura.

em diversos países e finalizadas em outro, deverão ser
avaliadas, porque todos os
países e empresas tenderão
a revisar seus planos estratégicos.

Estoques
de mercadorias,
que eram
minimizados,
deverão ser
reestudados

Paulo César Alves Rocha é especialista em infraestrutura, logística e comércio exterior.

Dia Mundial da Água
Por Paiva Netto

E

m 22 de março de
1992, as Nações
Unidas divulgaram a Declaração Universal
dos Direitos da Água. Despertar o interesse e maior
consciência ecológica das
populações e de seus governantes, sobretudo quanto à
importância da água para a
sobrevivência humana, foi
o intuito do texto. No ano
seguinte, na mesma data, a
Assembleia-Geral da ONU
declarou o 22 de março Dia
Mundial da Água.
De lá para cá, surge crescente preocupação por parte
dos povos no tocante à escassez dos recursos hídricos.
Alguns analistas preveem,
num futuro nem tão distante,
conflitos armados tendo como pano de fundo a disputa
por esse líquido valiosíssimo.
O artigo assinado pe-

lo professor de Economia
norte-americano Jeffrey D.
Sachs e publicado no Valor Econômico, em abril de
2009, é mais uma confirmação de que lamentavelmente o predito já se concretiza
há mais tempo do que alguns julgavam:
“Muitos conflitos são
provocados ou inflamados
por escassez de água. Conflitos – do Chade a Darfur,
no Sudão, do deserto Ogaden, na Etiópia, à Somália e
seus piratas, bem como no
Iêmen, Iraque, Paquistão e
Afeganistão – acontecem
em um grande arco de terras áridas onde a escassez
de água está provocando
colapso de colheitas, morte
de rebanhos, extrema pobreza e desespero.”
E relata o articulista: “A
Unesco, uma agência das
Nações Unidas, publicou
recentemente o Relató-
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rio de Desenvolvimento
da Água de 2009; o Banco
Mundial divulgou aprofundado estudo sobre a Índia
(Economia hídrica indiana: preparando-se para um
futuro turbulento) e sobre
o Paquistão (Economia hídrica paquistanesa: o agravamento da seca); e a Asia
Society divulgou uma visão
geral das crises hídricas asiáticas (O próximo desafio
asiático: assegurar o futuro
hídrico na região).”

Distração
maior do
que os
cuidados
que a gravidade
dos fatos
exige
Vejam a quanto chegamos. É urgente deter isso.
Sachs afirma que “esses relatórios contam uma histó-
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Benefício de Prestação
Continuada da Loas
Por Alexandre Triches
A Lei Orgânica da Assistência Social no Brasil (Loas)
prevê a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa
com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família. Trata-se do denominado Benefício de Prestação Continuada (BPC), uma prestação assistencial de forte relevância no contexto atual de
empobrecimento vivido no país.
Acontece que, muitas vezes, o direito ao denominado
BPC é mal compreendido pela população em geral que,
muitas vezes, convive com uma cultura depreciativa em
relação à prestação, em razão de seu caráter não contributivo, o que não está de acordo com o objetivo da norma.
O objetivo do presente artigo é justamente trazer algumas
considerações sobre o BPC, demonstrando que ele é um
direito fundamental de todos que residem no Brasil.
Um primeiro aspecto a ser compreendido é que o BPC
não é devido apenas para pessoas miseráveis, como muitas
vezes se propaga. O seu foco, longe da miséria, está nas
pessoas vulneráveis. Estar em vulnerabilidade social não
significa estar em condição de miséria, mas sim, por qualquer razão específica, não se estar conseguindo viver nas
condições minimamente estabelecidas pela lei.
As normas brasileiras garantem o direito das pessoas aos
mínimos sociais, tais como alimentação, moradia, vestuário,
educação e saúde. Portanto, defendo que, mesmo pessoas
de nível social mais elevado, mas que momentaneamente
estejam em condições de vulnerabilidade, podem possuir o
direito ao benefício de prestação continuada, o que inclui
estrangeiros residentes no país.
A lei traz um critério objetivo de ¼ per capita do salário
mínimo para poder ser eleita a prestação. No entanto, este
critério foi declarado inconstitucional pelo STF, de modo
que é possível postular o direito com base em cada caso
concreto. Assim, todos os meios de prova em direito admitidos são válidos, tais como documentos, fotografias,
avaliações, perícias e audiências para inquirição de testemunhas.
A norma traz um conceito de família: o requerente, o
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos
e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Não raras vezes, este conceito é
inobservado, incluindo-se no computo da renda da família
do postulante do BPC pessoas que não vivem sob mesmo
teto ou, até mesmo, que não estejam previstas na condição
objetiva da norma. Por isso, todo cuidado é pouco no momento do requerimento.
Sobre a deficiência, a lei fala que, para efeito de concessão do BPC, considera-se pessoa com deficiência aquela
que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. Percebe-se a amplitude do conceito referido, que foi importando do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela deve ser avaliada por perícia biopsicossocial,
com foco não apenas na doença, mas também no entorno social da pessoa que postula a prestação, o que permite
uma avaliação mais ampla e inclusiva.
Tudo que foi referido faz do benefício de prestação continuada um direito muito relevante no contexto atual. O
fato de pessoa residir com outra pessoa que tenha renda
elevada não necessariamente retira o direito ao BPC, pois,
muitas vezes, ela não se enquadra no conceito de família
previsto na lei.
Claro que existem limitações e exigências específicas,
como a impossibilidade de acumulo com alguns tipos de
renda, a necessidade de atualização constante do cadastro
no CadÚnico, reavaliação de 2 em 2 anos, bem como a
vedação de exercício de atividade remunerada concomitantemente com a percepção da prestação.
Apesar disso, entendo que a população brasileira e os
estrangeiros residentes no Brasil devem se apropriar desta política pública denominada de Benefício de Prestação
Continuada. Ela foi construída para atender às necessidades básicas de vida, e não é um favor, mas sim um direito.
Alexandre Triches é advogado e professor universitário.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato Intermunicipal Dos Servidores Públicos Federais dos
Municípios do Rio de Janeiro - SINDISEP-RJ, inscrito sob o CNP Nº
29.295.892/0001-87, convoca todos os servidores públicos federais regidos pela lei 8.112/90, dos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu,
Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Cabo Frio, Petrópolis e Teresópolis para Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia
23 de março de 2022, em primeira convocação as 18:00hs e em segunda convocação as 18:30hs, em acordo com as disposicões estatutárias,
através da plataforma eletrônica , em link que será enviado para os filiados
e disponibilizado na página oficial do Sindicato as 17:00hs. Para deliberar
a seguinte pauta: 1) Instauração da Greve e ou estado de Greve, apartir
do dia 24/03/2022; 2)Outros Assuntos de Interesse da Categoria.
Diretoria Colegiada do SINDISEP
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Perda com roubo de cargas no Rio
foi de R$ 389 milhões em 2021

E

m 2021 foram registradas 4.521 ocorrências de roubo de
carga no estado do Rio de
Janeiro, uma média de 12
por dia. Considerando-se o
valor médio das mercadorias roubadas, as perdas diretas com esse tipo de crime
foram na ordem de R$ 389
milhões.
Os dados são da Nota Técnica “Panorama do
roubo de carga no estado
do Rio de Janeiro – 2022”,
produzida anualmente pela Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro (Firjan).
Numa comparação anual de
todos os acontecimentos de
roubo de carga no estado,
2021 apresentou o quarto
ano consecutivo de queda,
uma redução de 9% em
relação a 2020 (4.985 ocorrências). Este resultado é o
mais baixo dos últimos oito
anos.
Porém, apesar da queda
no índice geral, em 11 Circunscrições Integradas de
Segurança Pública (CISPs)
cortadas pelo Arco Metropolitano houve um aumento de 10% nas ocorrências.
Só a CISP-60 Campos Elíseos, localizada em Duque
de Caxias, onde há o entroncamento do Arco com
a BR-040, apresentou um
aumento de 26% no in-

dicador, com cerca de 5
ocorrências por semana em
2021. Além disso, o município de São Gonçalo (composto pelas CISPs 72 a 75)
teve um aumento de 18%
no número de ocorrências
em relação a 2020.
A federação considera
fundamental que a Região
Metropolitana tenha um reforço no combate a esse tipo de crime, principalmente
no entorno do Arco Metropolitano e nos entroncamentos com a BR-040 e
com a BR-116. O presidente da Firjan Nova Iguaçu
e Região, Carlos Erane de
Aguiar, chama a atenção
para a necessidade da concessão da rodovia e a conclusão do posto da Polícia
Rodoviária Federal no local.
Conforme o levantamento, no ano passado, cerca de
97% dos casos registrados
foram na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em
2021, metade das ocorrências aconteceu apenas em
10 das 137 CISPs do estado. Essas CISPs são cortadas pelas principais rodovias fluminenses: BR-040,
Rodovia Washington Luís;
BR-101, Avenida Brasil;
BR-101, Rodovia Niterói-Manilha; BR-116, Rodovia
Presidente Dutra; BR-493,
Arco Metropolitano; e RJ-

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Fundado em 15 de Novembro de 1895
CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - ELEIÇÃO
ELEGER E EMPOSSAR MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Ficam convocados os senhores membros natos e eleitos do Conselho
Deliberativo que estão no gozo dos seus direitos estatutários, ou seja,
quites com o FLAMENGO, para reunião ordinária a realizar-se no próximo
dia 28 de março, segunda-feira, das 8h às 21h, na Av. Borges de Medeiros,
997, Lagoa, no salão nobre Gilberto Cardoso Filho, para a seguinte ordem
do dia: ELEGER E EMPOSSAR OS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES
DO CONSELHO FISCAL, para o triênio 01.04.2022/31.03.2025.
Rio de Janeiro, 07 de março de 2022.
Antonio Alcides Pinheiro da Silva Freire - Presidente do Conselho Deliberativo

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e
INTIMAÇÃO ao Espólio de FRANCISCO ANTONIO FEIJÃO, na
pessoa de sua Inventariante GILSA DEFANTE, com o prazo de
05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo
nº 0023058-10.2012.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO SIMONE contra Espólio de FRANCISCO ANTONIO
FEIJÃO, na forma abaixo: O DR. LEONARDO DE CASTRO
GOMES, Juiz de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital
aos interessados, que nos dias 31.03.2022 e 07.04.2022, às
13:00 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES
PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12, Grupo 810,
Castelo, Rio de Janeiro, RJ, e simultaneamente através do site
de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, será apregoado
e vendido o “Direito e Ação” ao Apartamento 302, do edifício
situado na Rua Borda do Mato, nº 245, Grajaú, Rio de Janeiro,
RJ.- Avaliação: R$ 503.068,55 (quinhentos e três mil, sessenta
e oito reais e cinquenta e cinco centavos).- O edital na íntegra
está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site www.
portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio
de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO
ao Espólio de NARA MARIA PEREIRA LIMA, na pessoa de sua
representante legal RENATA CRISTINA PEREIRA GOMES
EGITO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da
Ação de Execução (Processo nº 0156855-34.2002.8.19.0001)
proposta por NITERÓI MARKET S/A contra Espólio de NARA
MARIA PEREIRA LIMA, na forma abaixo: O DR. LEONARDO
DE CASTRO GOMES, Juiz de Direito da Vara acima, Faz Saber
por este edital aos interessados, que nos dias 31.03.2022 e
07.04.2022, às 12:45 horas, no escritório do Leiloeiro Público
RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha,
nº 12, Grupo 810, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, e simultaneamente
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, será
apregoado e vendido o imóvel situado na Rua Esperança, s/nº,
antiga Rua 05, Lote 15, Quadra 18, Loteamento Chácara de Inoã,
Maricá, RJ.- Avaliação: R$ 846.979,13 (oitocentos e quarenta e
seis mil, novecentos e setenta e nove reais e treze centavos).- O
edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima,
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

104, Rodovia Amaral Peixoto. Por outro lado, também
houve uma melhora nos
índices em outras CISPs:
destaque positivo para as
CISP-59 Duque de Caxias,
CISP-64 São João de Meriti
e CISP-34 Bangu, com redução dos casos de 38,4%,
29,1% e 17,8% respectivamente, apesar de ainda estarem no mapa de concentração.
Segundo os últimos dados divulgados pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística
(NTC&Logística) referentes a 2020, o Brasil registrou 14.159 ocorrências de
roubos de cargas. Os prejuízos computados ao setor
somam R$ 1,2 bilhão.
“O Brasil avançou muito
nos últimos anos, principalmente com investimentos
do Governo Federal no
desenvolvimento das ferrovias. O próximo governo terá um novo desafio
para ampliar as fronteiras
logísticas: impulsionar o
modal hidroviário, fundamental para a expansão do
agronegócio brasileiro”. A
opinião é do presidente da
Confederação Nacional do
Transporte (CNT), Vander
Costa.
O executivo considera
que o país caminha, fi-

nalmente, para a consolidação de um ambiente
multimodal e, se investir
futuramente na expansão
do transporte de cargas
por hidrovias, novas oportunidades de negócios vão
acontecer e haverá a diminuição do Custo Brasil.
No entanto, faz algumas
ressalvas: “O novo marco
regulatório das ferrovias e
o Pro Trilho lançado pelo
governo recentemente trazem uma avalanche de investimentos, mas ainda há
falta de estímulo à concorrência, por meio do direito
de passagem. Se queremos
reduzir os gastos, isso é
fundamental”.
Para Vander Costa, o
marco regulatório das ferrovias falha neste aspecto.
“Veio em boa hora, mas é
preciso evoluir mais. Hoje,
o dono dos trilhos é o mesmo dos vagões e até das
cargas. Isso afeta a concorrência e impede a evolução
do segmento. Defendemos
o direito de passagem compulsório, como ocorre em
outros países. A ferrovia da
Vale, por exemplo, que liga
Minas Gerais ao Espírito
Santo, só transporta minério, quando poderia transportar cargas da importante
indústria automobilística
mineira”, salientou.

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas do Terminal Garagem
Menezes Côrtes S.A., para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, às 11 horas do dia 19 de
abril de 2022, na sede social, na Rua São José, nº 35, 16º andar, Centro, no
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberarem a respeito da
seguinte Ordem do Dia: em Assembleia Geral Ordinária: (a) exame, discussão
e votação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras
completas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021; (b) exame, discussão e votação do Orçamento de Investimentos
da Companhia; (c) destinação dos resultados do exercício findo em 31
de dezembro de 2021; (d) instalação, eleição e fixação da remuneração
dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, e, em Assembleia
Geral Extraordinária: (e) fixação da remuneração anual e global para a
administração da companhia; (f) cancelamento de ações em Tesouraria com
alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (g) alteração dos
artigos 11º (parágrafos 1º e 3º), 12º, 15º do Estatuto Social, e (h) consolidação
do Estatuto Social. Rio de Janeiro, 18 de março de 2022. Marcello
Romualdo da Silva Pereira - Presidente do Conselho de Administração.

TERCEIRA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Jane Carneiro
S. de Amorim - Juiz Titular do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional de
Jacarepaguá, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 80, Forum,
CEP: 22710-195 - Taquara - Rio de Janeiro - RJ e-mail: jpa03vciv@tjrj.
jus.br, tramitam os autos da Classe / Assunto Procedimento Comum
- Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 003312597.2018.8.19.0203, movida por CONDOMINIO DO EDIFÌCIO CHAMONIX
II em face de RENATO GUERRA PINHEIRO, objetivando CITAÇÃO.
Assim, pelo presente edital CITA o réu RENATO GUERRA PINHEIRO,
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze
dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344,
CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será
nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta
cidade de Rio de Janeiro, dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e dois.
Eu, Samara Carvalho da Silva - Técnico de Atividade Judiciária - Matr.
01/23089, digitei. E eu, Claudia Regina Mendes dos Santos - Responsável
pelo Expediente - Matr. 01/28241, o subscrevo.

COOPECLEAN – COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE
ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM GERAL
CNPJ 25.311.067/0001-78 / NIRE 33.4.0005505-5
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
COOPECLEAN – COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE
ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM GERAL, convoca os associados a
reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 31 de março
2022, em sua sede, à Av. Roberto Silveira, 142/306, Centro – Maricá/RJ,
na forma do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 1º e 3º da Lei
nº 12.690/12, com 1ª convocação às 07:00 h, com quórum mínimo de
instalação de 2/3 do número de sócios; com 2ª convocação às 08:00 h
com quórum mínimo de instalação de metade mais um do número dos
sócios; com 3ª e última convocação às 09:00 h com a presença de 50
(cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de
sócios, prevalecendo o menor número, para analisarem e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: I - prestação e aprovação das contas dos
órgãos de administração – exercício 2021 - acompanhada de parecer
do Conselho Fiscal, 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 – Assuntos Gerais. Maricá, 21
de março 2022 – Beatriz Paganni.

Monitor Mercantil l

Financeiro 5

Terça-feira, 22 de março de 2022

Varejo paulista fechou 2021 com alta de 10,2%

E

m 2021, o varejo paulista cresceu
10,2%,
segundo
dados da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado de São Paulo
(PCCV), da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (Fecomércio-SP).
A análise também destaca o
crescimento superior ao patamar alcançado em 2019,
quando o setor avançou
6,1%. Para a Federação, uma
combinação de circunstâncias conjunturais explica o
bom desempenho e o resultado superior em comparação ao ano pré-pandemia
– dentre eles, o pagamento
do auxílio emergencial e os
aumentos do crédito e do
emprego formal.
No ano passado, houve
criação de cerca de 1 milhão de novos postos de

trabalho formais, enquanto
as concessões de crédito
foram alavancadas graças à
melhoria da empregabilidade – o que foi constatado
pelos indicadores de endividamento em São Paulo, que
atingiram níveis recordes.
Além disso, ocorreu a flexibilização quase plena do
horário para funcionamento das lojas e o pagamento,
ainda que em menor escala,
do auxílio emergencial, representando um importante reforço na renda destinada ao consumo.
Estas diferenças conjunturais explicam o melhor
desempenho em relação a
2019. A melhora do emprego formal, o pagamento
do auxílio e o crescimento
do crédito (mais de 5% em
comparação a 2019, e 11%
ante 2020) fizeram com que
a renda fosse superior ao

INSTITUTO CORRENTE HUMANITÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO
Pelo presente Edital a Comissão Pró-Constituição do INSTITUTO CORRENTE
HUMANITÁRIA, convoca todos os senhores moradores do Bairro do Catumbi,
para comparecerem à Assembleia Geral designada para o dia 09 de abril de
2022, no endereço: Rua Catumbi, nº 31 - Birro do Catumbi - Rio de Janeiro,
CEP: 20.251-040 - às 13 horas, em primeira convocação e 13:30 horas, em segunda convocação, após, com qualquer número para deliberarem as seguintes
Ordens do Dia: 1 – Criação do Instituto Corrente Humanitária; 2 - Aprovação
do Estatuto do Instituto Corrente Humanitária; 3 - Eleição e Posse da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal Efetivo; 4 - Aprovação dos principais objetivos
sociais do Instituto Corrente Humanitária que fundamentam a sua constituição:
I - Promover o desenvolvimento social das comunidades no âmbito habitacional, desportivo, cultural, artístico, educacional, saúde e pedagógico; II - Promover e desenvolver projetos através de ações integradas com os Governos:
Federal, Estadual e Municipal, bem como a iniciativa privada e Órgão Não Governamentais – ONGs, Nacionais e Estrangeiras; III - Promover Ações Sociais
e comunitárias, desenvolver ações integradas junto ao mercado de trabalho;
IV - Desenvolver e administrar projetos de educação ambiental e estimular
especialmente os jovens às manifestações folclóricas, artísticas, educativas,
culturais e esportivas; V - Promover e desenvolver projetos que visem a inclusão dos idosos em atividades de bem estar e saúde, voltado para a 3º Idade; VI
- Promover parcerias com todas as entidades de ensino para a propositura de
cursos profissionalizantes, técnicos e básicos, das mais diversas naturezas,
objetivando capacitar os jovens à buscar sua sobrevivência com dignidade; VII
- Tudo o mais que possa promover a melhoria de vida para as Comunidades
em geral; 5 - Assuntos de Interesses Gerais. As deliberações serão tomadas
pela maioria dos fundadores presentes. Rio de Janeiro, 21 de março de 2022

COOPROSAU – COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ nº 24.542.069/0001-05 – NIRE 33.4.0005489-0
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho de Administração da COOPROSAU – COOPERATIVA DE
TRABALHO EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, convoca seus
sócios cooperados a reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
em no dia 31 de março 2022, à Av. Roberto Silveira, 142, sala 306, Centro,
Maricá – RJ, na forma do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 1º
e 3º da Lei nº 12.690/12, com 1ª convocação às 10:00 h, com quorum
mínimo de instalação de 2/3 do número de sócios; com 2ª convocação às
11:00 h, com quorum mínimo de instalação de metade mais um do número
dos sócios; com 3ª e última convocação às 12:00 h, com a presença de
50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de
sócios, prevalecendo o menor número, para analisarem e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: I - prestação e aprovação das contas dos
órgãos de administração – exercício 2021 - acompanhada de parecer
do Conselho Fiscal, 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 – Assuntos Gerais. maricá, 21
de março 2022. Romilce Coelho.

REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME n° 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11a Série da 2a Emissão da Reit Securitizadora S.A. A Reit Securitizadora S.A (“Securitizadora”), nos termos
das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11a Série da 2a Emissão
(“CRI”) da Securitizadora, firmado junto à Pentágono S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da 11a Série da 2a Emissão de CRI da Securitizadora (“TS”, “Agente Fiduciário” e
“Emissão”, respectivamente), vem pela presente convocar os titulares dos
CRI (“Titulares”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”)
a ser realizada no dia 12/04/2022, às 15h, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para
fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares
devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela
Instrução n° 625 da CVM. Assim, é convocada a presente AGT, restando fixadas as seguintes Ordens do Dia: (i) Deliberar, pela não realização
da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, na forma da cláusula
13.2, item (n) do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), em virtude do
descumprimento do item (i.iii) da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI
realizada em 07/10/2021 (“AGT de 07/10/2021”), dado que não houve a
recomposição da Reserva de Liquidez no prazo fixado na referida AGT.
(ii) Deliberar pela não realização da Recompra Compulsória dos Créditos
Imobiliários, com a consequente não liquidação do Patrimônio Separado
dos CRI, em virtude do inadimplemento no cumprimento da coobrigação
de pagamento das parcelas mensais de Amortização e Remuneração desde o mês de novembro de 2021 (inclusive) até a presente data, conforme
cláusula 4.1 do TS, pelas Cedentes. (iii) Em caso de aprovação da não
realização da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, conforme
disposto no item (i) acima, aprovar a prorrogação e definir o prazo para
sua ocorrência ou ainda a dispensa para realização da recomposição da
Reserva de Liquidez; (iv) Deliberar pela autorização para que a Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências
necessárias para efetivar as deliberações, inclusive, a formalização de aditamentos aos documentos da Emissão, caso necessário. A deliberação
constante no item (i) da Ordem do Dia, para ser aprovada, deverá obter votos de Titulares que representem 2/3 (dois terços) dos CRI, nos
termos da cláusula 10.14 do TS e a do item (ii) voto de Titulares que
representem, pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme previsto
na cláusula 10.10 do TS. Na forma da Instrução 625 da CVM, a AGT será
realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@
reit.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br - os documentos que
comprovem os poderes de representação dos Titulares ou os documentos
que comprovem sua condição de Titulares, até o horário da AGT. Para os
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante
pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade dos Titulares ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do titular; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular, e cópia digitalizada de
documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do titular. Os termos que não se encontrem aqui
expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 22/03/2022. Reit Securitizadora S.A.

do ano pré-pandemia. Somados a este cenário, estão
os estímulos para recuperação da demanda reprimida, e a injeção de recursos
governamentais, ainda que
moderados. Para a Fecomércio-SP, contudo, a característica mais relevante
do resultado do ano passado foi a reação dos setores
mais impactados pelas contingências impostas ao controle da pandemia.
O segmento de vestuário
apresentou queda de 78%
em abril de 2020, chegando
ao fim do ano com retração
de mais de 20% de participação no varejo. Entretanto,
quando as condições sanitárias permitiram, esta demanda reprimida ao longo de
um ano de consumo (destinado apenas a bens essenciais) acarretou uma rápida
recomposição da aquisição

de roupas e calçados. Este
movimento explica o desempenho do setor, que cresceu
18,1%, ficando atrás apenas
de autopeças e acessórios
(18,2%) e materiais de construção (22,4%) – este último
beneficiado pelo trabalho remoto e pelas reformas adiadas no passado, que puderam
ser realizadas em razão de
menos gastos com turismo,
lazer e refeições fora do lar.
O segmento de materiais
de construção apresentou
as maiores taxas positivas
de vendas em 2020 – com
20% de expansão – e voltou
a registrar novo crescimento
substancial em 2021, também
por causa do aquecimento no
mercado imobiliário, criando
a necessidade de reformas e
adaptações típicas de mudança de domicílio pelas famílias.
O grande mérito do setor foi
conseguir manter um nível

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9
AVISO AOS ACIONISTAS. Comunicamos que se encontram à disposição dos
Srs. Acionistas, na sede da sociedade à Rod. Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76,
referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Araruama, 17/03/2022.
Carlos Alberto Vieira Gontijo - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à CELSO
DOS SANTOS e à KÁTIA MADALENA NUNES DOS SANTOS,
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação
Sumária (Processo nº 0004700-36.2013.8.19.0203) proposta por
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL CABO CALDERARO contra
CELSO DOS SANTOS e KÁTIA MADALENA NUNES DOS
SANTOS, na forma abaixo: A DRA. TALITA BRETZ CARDOSO
DE MELLO, Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber por este
edital aos interessados, que nos dias 31.03.2022 e 07.04.2022,
às 12:15 horas, através do site de leilões online: www.
portellaleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO
PORTELLA, será apregoado e vendido o Apartamento 907 Bloco 02, do edifício situado na Rua Cabo Geraldo Calderaro,
nº 75, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação:
R$ 296.598,17 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e
noventa e oito reais e dezessete centavos).- O edital na íntegra
está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site www.
portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do
Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPERITT – COOPERATIVA ITABORAÍ DE
TRANPORTES LTDA – CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA – O Diretor Presidente da COOPERITT – COOPERATIVA
ITABORAÍ DE TRANPORTES LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE
33.4.0001786-2, e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 02.013.405/000190, Sr. Marcos de Lima, no exercício das suas atribuições, convoca os
cooperados para participarem da AGE – Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada no dia 02/04/2022, na Avenida Vinte Dois de Maio, 9.000,
Quadra E, Lote 14, Engenho Velho, Itaboraí – RJ, em primeira convocação
às 08:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em
segunda convocação as 09:00 h com a presença mínima de metade mais um
dos sócios cooperados e em terceira e última convocação as 10:00 h com a
presença mínima de 10 (dez) cooperados. Na data da presente convocação
a cooperativa tem no total de seu quadro de associados 54 (cinquenta e
quatro) cooperados. Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os
associados poderão participar e votar a distância na Assembleia, nos termos
do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão
e Governo Digital do Ministério da Economia (Incluído pela Medida Provisória
nº. 931, de 2020). A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Apresentação
da Prestação de Contas relativa ao exercício 2021 para deliberação da
Assembleia composta dos seguintes itens: a) Apresentação do Relatório de
Gestão da Diretoria; b) Apresentação da Prestação de Contas composta do
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c)
Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal. 2) Deliberação da Assembleia
sobre a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria,
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício 2021;
3) Deliberação da Assembleia sobre a Destinação/Rateio das Sobras ou
Perdas do Exercício 2021; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal para o mandato
de 1 (um) ano – 2022/2023; 5) Registro da Ratificação de Pedido de Renúncia
a Cargos da Diretoria; 6) Eleição para Cargos de Diretoria em Vacância; 7)
Registro da ratificação da Entrada e Saída de Associados; 8) Apresentação
de Proposta de Eliminação de Sócios em Situação Irregular com a sociedade
Cooperativa, conforme Edital de Convocação Publicado no dia 08/03/2022
no Jornal Monitor Mercantil e amplamente comunicado aos interessados
convocados por outras vias; 9) Demais assuntos de interesse social. Rio de
Janeiro – RJ, 22 de março de 2022 – Marcos de Lima – Diretor Presidente

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO DUO STILE RESIDENZIALE
Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários
do Empreendimento Residencial em construção “DUO STILE
RESIDENZIALE”, situado na Avenida José Luiz Ferraz, 155 - Lote 21
do PAL 42317, Recreio dos Bandeirantes, RJ, para participarem da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em formato virtual, no dia 29
de março de 2022, com início às 18:00h em primeira convocação com
a presença da metade dos condôminos e às 18:30 em segunda
convocação com qualquer número de participantes, com transmissão
pela plataforma ZOOM, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1.Apresentação fotográfica da Obra; 2.Andamento da Obra; 3.
Informação sobre a Escritura Pública de Compra e Venda do terreno.
O link, ID e senha para acesso a reunião foram enviados para o e-mail
de cadastro dos condôminos. Procedimentos para participação
e habilitação dos condôminos e procuradores: 1. A participação de
todos os condôminos é permitida, entretanto, somente os condôminos
quites com suas obrigações contratuais poderão votar e serem votados; 2.
Os condôminos poderão nomear um procurador legal para representa-lo
na assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco)
dias úteis antes da realização do evento para o endereço eletrônico crc@
calper.com.br a fim de analisarmos e validarmos o referido documento
internamente; 3. No dia da assembleia, ao ingressar na plataforma “Zoom”
o condômino deverá renomear seu nome de perfil para “nome completo
– unidade”, por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o participante for
o procurador, deverá renomear para “Proc. João da Silva – 101” e se
apresentar no chat para que seja contabilizada sua participação na lista
de presença; 4. Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar a
plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio desligado. É importante
que o condômino esteja em local claro, silencioso e adequado ao tipo de
reunião; 5. Para a participação da assembleia, a construtora orienta que
o condômino utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos
que suportem a transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda
larga ou similar; 6. O presidente da assembleia poderá determinar o
uso da ferramenta “enquetes” da plataforma ZOOM no decorrer da
transmissão, sempre que julgar necessário. Ressaltamos a importância
da participação de todos os coproprietários a esta assembleia, pois as
deliberações tomadas obrigarão a todos. Atenciosamente,
JLFERRAZ 21 LTDA

de estoque adequado para
atender à demanda aquecida,
ao mesmo tempo que aprimorou os canais alternativos
de vendas e de entregas.
No sentido inverso seguiram os setores de eletrodomésticos e eletrônicos
(-4,5%) e os supermercados
(1,4%), cujos desempenhos
arrefeceram após forte
crescimento em 2020. No
primeiro caso, a desaceleração está relacionada à característica cíclica do setor
(como é típico de setores
que comercializam bens duráveis).
Eletrodomésticos e eletrônicos conseguiram expandir
as vendas em quase 6% em
2020, taxa superior à média
anual de crescimento registrada nos anos entre 2016
e 2019, que foi de apenas
2,8%. Contudo, apesar de
ter crescido, só no primeiro

ano da pandemia, o dobro
das taxas anuais dos último
quatro – após um período de
recomposição do patrimônio
doméstico -, o normal é que
se registre um arrefecimento
do movimento.
O setor de supermercados alavancou suas vendas
em 2020, muito em decorrência das circunstâncias da
crise sanitária. Portanto, a
sua desaceleração é um movimento natural de retorno
aos padrões históricos. Isto
é, no ano passado, o consumo se distribuiu de maneira
homogênea, com recomposição da aquisição de bens
com demanda fortemente
reprimida. O que também
contribuiu para esse desempenho mais discreto, no entanto, foi o aumento da inflação, que atingiu de forma
mais intensa os produtos
alimentícios.

EXPRESSO GUARANI ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA LTDA.
CNPJ: 14.084.886/0001-03
REGULAMENTO INTERNO DE MOVIMENTAÇÃO
DE ENTRADA E SAÍDA CARGAS
Narciso de Souza Viana, Diretor, torna público: Regulamento Interno, Tarifa
Remuneratória e Memorial Descritivo. RECEBIMENTO DE CARGAS. Cliente
envia através de e-mail todos os dados da carga, previsão de chegada em
nosso Armazém. Carreta apresenta-se na Portaria, entregando Nota Fiscal,
CTE e romaneio de carga ao Auxiliar de Portaria. Porteiro anota chegada em
planilha de portaria entregando toda documentação, inclusive CNH do motorista ao operador de Gate (profissional responsável por anotar todos dados
das cargas entradas e saída no sistema informatizado, bem como comunicar
Armazém). Operador de Gate confere à documentação, lançando no sistema
de controle Modallport a pré-entrada da carga. Operador de Gate comunica o
Encarregado de Armazém, através de rádio de comunicação interno, a chegada da carga. Encarregado de Armazém analisa qual o espaço em que a
carga será armazenada em seguida, comunica o Operador de Gate para
prosseguir com a entrada da carreta. Operador de Gate emite autorização de
entrada devolvendo ao porteiro, toda documentação, exceto a Nota Fiscal da
carga, que fica retida para processamento interno. Auxiliar de Portaria autoriza entrada da carreta para Armazém., efetuando anotações em seu relatório.,
tais como horário de entrada, placa do cavalo, da carreta, nome do motorista,
empresa de transporte e por fim, nome da empresa responsável pela carga.
Nesse momento, carreta estaciona ao lado do Gate, e o profissional efetua
lançamento em sistema efetivo da chegada da carga e encaminha de imediato ao Armazém. Encarregado de Armazém analisa os documentos, encaminhando ao Conferente de Carga que confere quantidade, condições físicas
das mercadorias, comunicando ao Encarregado de Armazém toda e qualquer
irregularidade na carga. Caso exista irregularidade, a carga fica retida, aguardando o responsável da carga autorizar o recebimento nas condições apresentadas e é feito lançamento em sistema das irregularidades, salvaguardando o Armazém e também o próprio cliente, sendo esta carga após autorizada,
segregada em local específico para cargas não conformes. Na hipótese da
carga não ter irregularidades, o Conferente de Carga processa a descarga
com operador técnico para local indicado, fazendo todos os lançamentos no
sistema devolvendo documento ao motorista, que devolverá ao Operador de
Gate na sua saída para os devidos registros em sistema. Operador de Gate
entrega o ao motorista que se apresenta com este, ao auxiliar de Portaria, que
por sua vez, retém o mesmo e dá prosseguimento a liberação da carreta vazia,
fazendo todos os lançamentos em seu relatório. Toda documentação retira
pelo operador de Gate, é enviada ao setor de controle administrativo, que fara
os devidos registros e posterior cobrança dos mesmos. LIBERAÇAO DE
CARGAS: Carreta apresenta-se na Portaria, com ordem de coleta devidamente preenchida, com todos os dados da carga, transportadora e veículo. Auxiliar
de Portaria encaminha os documentos ao Operador de Gate. Operador de
Gate analisa os documentos apresentados, certificando-se que o sistema
Modallport já está lançado pelo setor administrativo (responsável por receber
as autorizações de entradas e saídas de mercadorias), emite formulário, solicita autorização ao Encarregado de Armazém e, caso autorizado, este entrega ao Auxiliar de Portaria que registra em seu relatório os dados e entrega ao
motorista para que o mesmo entre no Terminal, parando no Gate para os registros. Operador de Gate, efetua os registros e encaminha carreta para o
Armazém. Encarregado de Armazém recebe o veículo, analisa documento e
encaminha o Conferente de Carga para o devido carregamento. Conferente
de carga faz inspeção na carreta e não encontrando nenhuma irregularidade,
posiciona a carreta para o carregamento. Após carregamento e enlonamento
(caso seja necessário), carreta recebe o formulário preenchido pelo conferente, que submete ao Encarregado de Armazém para devida assinatura e liberação da carreta para saída. Carreta apresenta-se no Gate para devidos
lançamentos e atualização no sistema, nesse momento Operador de Gate
após lançamento, assina documento, liberando cópia do para motorista, que
entrega ao Auxiliar de Portaria para ser liberado. Auxiliar de Portaria efetua os
lançamentos e libera a carreta para saída. Operador de Gate envia documentos físicos ao setor administrativo para cobrança e arquivamento. Todos os
documentos permanecem arquivados por 10 anos. CONTROLE DE ESTOQUE: Mensalmente, Encarregado de Armazém emite relatório do sistema
contendo todos as cargas em Armazém, fazendo conferência com o estoque
físico, analisando inventario e caso haja anormalidades, comunicando setor
administrativo para as devidas regularizações. TARIFAS PARA SERVIÇOS
DE ARMAZÉNS GERAIS. 1 - Recebimento de Carga para Armazém por
Volume - Ton, Mecânica - R$ 8,55. 2 - Carregamento de Carga no Armazém
por Volume - Ton, Mecânica - R$ 8,55. 3 - Recebimento de Carga para Armazém por Volume - Ton, Manual - R$ 10,50. 4 - Carregamento de Carga para
Armazém por Volume -Ton, Manual - R$ 10,50. 5 - Armazenagem por Tonelada - R$ 2,13. 6 - Armazenagem por m3 R$ 3,40. 7 - Armazenagem por m2
R$4,52. 8 - Serviço de Ajudantes por Homem (dia) R$ 80,00. 9 - Pesagem por
Volume - R$ 6,50. 10 - Paletização por Volume - R$ 77,80. 11 - Seguro da
Mercadoria, pelo valor da Nota Fiscal - R$ 0,08%. MEMORIAL DESCRITIVO.
Expresso Guarani Armazéns Gerais e Logística Ltda - ME, sociedade
empresária limitada, CNPJ nº 14.084.886/0001-03, situada na Rua Darcy
Pereira, Nº 247, Lote 01, PAL 35186, Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, CEP:
23.565-190, com Inscrição Estadual nº 79449393, Inscrição Municipal nº
05143934, registro na JUCERJA NIRE nº 33209038885, vem por meio deste,
atendendo às exigências contidas nas alíneas no §1º, inciso I do Art. 1º da
instrução normativa DREI Nº 17, declarar: I - A sociedade empresária tem como
objetivo a prestação de Transporte Rodoviário Municipal, Intermunicipal e
Interestadual de Cargas, Locação de Equipamentos em Geral, Despacho
Aduaneiro, Serviços Administrativos para Terceiros, Lavagem e Reparo
de Containers e Armazéns Gerais - Emissão dos Títulos Especiais (Warrant); II - A Atividade de Armazém Geral Praticada pela Sociedade empresária
compreende na carga e descarga de mercadorias, bem como a movimentação
interna das mesmas, dispondo para tais fins de área com as seguintes características: Área Destinada a Armazenagem: A capacidade em metros quadrados para o depósito segura de suas mercadorias e de terceiros é de 1.600
metros quadrados. Possui infra-estrutura completa, consistindo em: - vestiário,
contendo 80 m2 total, sendo 03 banheiros individuais, e 5 cheveiros individuais,
com área para troca de roupa com 32 m2. - (refeitórios, salas para atividades
administrativas, portaria, sistema de proteção contra incêndio, área com sistema de CFTV espalhadas estrategicamente pelo pátio e armazém e ainda
portaria 24 horas) Área Destinada ao Escritório: 01 recepção medindo 5,10
x 3,92 (19,99m2). 03 salas administrativas medida cada 3,92 x 2,30 (9,016m2
cada. 01 sala comercial medindo 3,92 x 8,15 (31,94m2). 01 sala diretoria medindo 3,92 x 8,15 (31,94m2). 01 sala operacional medindo 3,92 x 6,10 (23,91m2).
Descrição Minuciosa dos Equipamentos: 04 empilhadeiras ano 2000
marca Hyster com capacidade de carga de 3 toneladas. 02 empilhadeiras ano
1999 marca Hyster com capacidade de carga de 7 toneladas. 02 empilhadeiras para containeres cheios, ano 1989 marca Milan com capacidade de carga
de 37 toneladas. 02 paleterias manuais ano 2012 com capacidade de carga
de 1 tonelada. Natureza e Discriminação das Mercadorias a Serem Recebidas em Depósito: Receberemos cargas paletizadas ou em big bag entre 1
e 3 toneladas, sendo seus produtos: Vidro, silício metálico, ferro gusa, polipropileno, polietileno, mineiro de ferro, caixas com brinquedos, utensílios domésticos, ar condicionado, micro-ondas, tampas de latas e latinhas de alumínio
vazias. Operações e os Serviços a que se Propõe: Receber mercadorias
em carretas e/ou containeres devidamente nacionalizadas, descarregar para
armazém e após, carregar em carretas ou até mesmo em containers para
exportação ou cabotagem, provenientes das empresas do Rio de janeiro,
Manaus e Minas Gerais. Lançamento de toda carga em sistema de controle
informatizado (Modallport}, sendo controlados seus registros desde a chegada
em nossa portaria, até o recebimento no armazém, indicando localização
dentro das praças do armazém e posteriormente saída da carga também
controlada desde o sistema até os registros em portaria.
Narciso de Souza Viana - Sócio Administrador
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Perspectiva estável para ratings do Fundo Cielo Emissores I e II

A

Fitch Ratings afirmou nesta segunda-feira os ratings
nacionais de longo prazo
das cotas seniores do Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Cielo Emissores I e II (FIDC
Cielo Emissores I; FIDC
Cielo Emissores II) em
‘AAA (bra)’. A perspectiva dos ratings é estável. A
agência de classificação de
risco informou que a qualidade de crédito das operações condiz com o nível de
crédito das devedoras dos
recebíveis cedidos aos fundos: Banco Itaucard S.A.
(Itaucard Financeira), para
o FIDC Cielo Emissores I;
Banco Bradesco S.A. (Bradesco ‘AAA (bra)’/Estável)
e Banco Bradescard (Bradescard), para FIDC Cielo
Emissores II.
“Os recebíveis cedidos
aos fundos não apresen-

tam inadimplência. As diluições, cancelamentos e
chargebacks, estão em linha com o avaliado na atribuição do rating. Os investidores das cotas seniores
contam com reforço de
crédito mínimo de 10,0%
para o FIDC Cielo Emissores I e de 9,09% para o
FIDC Cielo Emissores II,
que são suficientes para
suportar a exposição dos
créditos aos estresses dos
ratings atribuídos”, explicou a agência.
Os ratings das operações estão relacionados à
qualidade de crédito dos
devedores elegíveis de cada
fundo. Os direitos creditórios devem ser oriundos de
operações de aquisição de
bens ou serviços por usuários de cartões de crédito
emitidos com a bandeira
Visa, cujo devedor para a
Cielo seja único e exclu-

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
47ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA 115, 3º ANDAR, CORREDOR C,
SALA 322, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2224 E-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE
05 DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS
E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS
DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS
MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº
02.185.810/0001-95 em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES
LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81,
nos autos do PROCESSO Nº 0045982-68.2019.8.19.0001,
NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz em
Exercício da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial
ao(s) Executado(s), Coproprietário e Credores hipotecários
(se houverem), que será realizado o público leilão híbrido, pelo
Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com
escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de
Janeiro, RJ. CEP: 20090-030 – Telefones: (21) 99315-4063, (21)
99670-6366, (21) 98577-7550, onde o Primeiro Leilão será no
dia 04/04/2022 às 12:00h, para venda por valor igual ou superior
à avaliação, e o Segundo Leilão no dia 07/04/2022 às 12:00h,
pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor igual ou
superior a 60% (sessenta por cento) da avaliação, sendo
realizado na MODALIDADE PRESENCIAL na Sala de Leilões
situada na Avenida Franklin Roosevelt, n° 39, sala 707, Centro,
Rio de Janeiro, RJ, e na MODALIDADE ELETRÔNICA (ONLINE) o leilão será realizado através da plataforma de Leilões
no site do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, que
estará aberta para quem desejar efetuar seus lances de forma
antecipada. Cientes os interessados que no dia e horário previsto
neste edital, o(s) bem(ns) objeto de leilão será(ão) apregoado(s)
pelo Sr. Leiloeiro de forma simultânea à todos os interessados
(presencialmente e eletronicamente), sendo certo que, após
o início da apregoação, o Sr. Leiloeiro abrirá a contagem
regressiva de 60 (sessenta) segundos na plataforma de leilão
para que os interessados possam efetuar seus lances de forma
simultânea, e a cada lance ofertado a contagem regressiva será
reiniciada por mais 60 (sessenta) segundos, até que a contagem
regressiva acabe e tenhamos o resultado final de cada leilão.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: APARTAMENTO Nº 708,
BLOCO B, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280,
COM NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285, PELA RUA
PROJETADA A, DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE
JANEIRO, RJ, COM DIREITO A UMA VAGA NOS LOCAIS DE
ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO OU NO PAVIMENTO DE
GARAGEM ELEVADA E FRAÇÃO DE 0,004392 DO TERRENO.
MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
SOB O Nº 42.841 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1.254.420-1 E
CL Nº 06638-1. MEDINDO 64m² DE ÁREA EDIFICADA. DAS
CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11
da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m
do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada
A, por onde também fazem testada e pela qual distam 263,34m e
289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar
da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos
fundos da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote
10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas
medições, a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com
14,00m em ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra A, da
Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa,
pela rua Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com o lote
11; e 53,50m a esquerda, confrontando com uma área destinada
a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente
pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua
projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa
e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o
lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda,
confrontando com o lote 10. DESCRIÇÃO DO PRÉDIO – O
Edifício possui 12 (doze) andares, 08 (oito) apartamentos por
andar, play, salão de festas, três elevadores (dois sociais e um de
serviço), portaria 24hs, construção do ano de 1998. DA
AVALIAÇÃO: Assim, tendo em vista a avaliação por estimativa de
Fls. 256/257, com a concordância do executado às fls. 278, e
devidamente homologada pelo D. Juízo às fls. 282 devidamente
retificada às fls. 393/394, o imóvel objeto de leilão foi avaliado em
02/09/2020 no valor de R$ 394.000,00 (Trezentos e noventa e
quatro mil reais), correspondentes a 110.829,81 UFIR, que
atualizadas nesta data perfaz o valor de R$ 453.460,16
(quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta
reais e dezesseis centavos). DOS DÉBITOS SOBRE O
IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão
Enfiteutica atualizada em 18/02/2022, constam débitos de IPTU
no valor total aproximado de R$ 1.940,39 (Hum mil, novecentos e
quarenta reais e trinta e nove centavos); Constam Débitos de
FUNESBOM inerentes aos anos de 2018 a 2021 cujo valor
aproximado perfaz a quantia de R$ 396,97 (trezentos e noventa e
seis reais e noventa e sete centavos), constando ainda débitos
inscritos em dívida ativa correspondente aos anos de 2016 e
2017; Constam débitos de Condomínio, que atualizado em
25/02/2022 perfaz a quantia de R$ 27.652,96 (vinte e sete mil,
seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos).

sivamente Itaucard para o
FIDC Cielo Emissores I,
e o Bradesco e Bradescard
para o FIDC Cielo Emissores II. Embora o Itaucard e o Bradescard não
sejam avaliados pela Fitch, eles são integralmente
controlados pelo Itaú Unibanco Holding S.A. (IUH,
‘AAA(bra)’,
Perspectiva
Estável) e pelo Bradesco,
respectivamente. Ambas
as financeiras operam de
forma integrada com sua
controladora na gestão
do negócio de cartões de
crédito do grupo. A Fitch considera o rating do
Itaucard e do Bradescard
equivalente ao do IUH e
do Bradesco, respectivamente.
As cotas seniores do
FIDC Cielo Emissores II
representam a securitização
de direitos creditórios de titularidade da Cielo, devidos

pelo Bradesco e Bradescard,
originários de pagamentos
com cartões de crédito da
bandeira Visa, realizados
por usuários finais em estabelecimentos credenciados
da Cielo.
O fundo é composto por
uma única série de cotas seniores, no montante inicial
de R$ 4,5 bilhões, com prazo final de quatro anos e remuneração equivalente à taxa DI mais 1,70% a.a., com
pagamento de remuneração
semestral e amortização de
principal no vencimento.
Também foram emitidas
cotas subordinadas, as quais
foram integralmente subscritas pela Cielo, em valor
suficiente para manter a
relação mínima entre o PL
do FIDC e as cotas seniores em 110% (Relação Mínima), representando uma
subordinação implícita de
9,09%. O pagamento de

Ciente os interessados que todos os débitos acima apresentados,
serão atualizados até o ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os
interessados do seguinte: Que conforme consta no R-6 da
matrícula nº 42.841 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de
Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor
de Sebastião José Carvalhal Neto, contudo, restou decidido o
seguinte nos embargos à execução nº 0244450-75.2019.8.19.0001
(fls. 240/242 destes autos): “...Como se vê, em que pese a
responsabilidade pelas cotas condominiais ter por parâmetro a
relação jurídica material com o imóvel, restou definido que, não
estando registrado o título com o qual houve a alienação da
unidade, o proprietário registral somente deixará de responder
pelas despesas condominiais se houver a imissão do
adquirente na posse do imóvel e, cumulativamente, se o
condomínio tiver ciência inequívoca do negócio. Portanto, não
basta a afirmação da embargante de que a posse do imóvel é
exercida por terceiro, mas seria necessário que o condomínio
tivesse ciência inequívoca da partilha realizada. A respeito, não
houve qualquer prova produzida...”. Que consta registra as
penhoras no R-9 e R-11 em favor do Município do Rio de Janeiro,
por força das Execuções Fiscais nº 2004.120.022011-7 e
2007.001.133007-0 respectivamente. Que por meio da referida
certidão está demonstrada a cadeia dominial do imóvel, de onde
se extrai que o atual proprietário é a executada, conforme
registrado no R-15; Que consta no R-17 o registro da penhora da
execução que determinou o presente leilão. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do
seguinte: Que o Executado foi citado da Execução conforme
index. 187/188. Que no index. 246 consta deferimento da penhora.
Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index. 265. Que o
Executado foi intimado da Penhora no index. 267 e 275. Que o
Executado se manifestou concordando com a avaliação por
estimativa, conforme index. 278. Que o D. Juízo homologou a
avaliação no index. 282, devidamente retificada nos index.
393/394. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão
realizados de acordo com as datas e horários previstos no
presente edital, sendo certo que os horários considerados neste
edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os
interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica
(Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online
exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo
seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3.
Os interessados deverão se cadastrar previamente no site www.
sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente
gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente
pelas informações lançadas no preenchimento do aludido
cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais,
anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de
participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso
constante do sítio eletrônico. 3.1. Ciente os interessados que o
auto de arrematação sempre será lavrado em nome do cliente
cadastrado, uma vez que o cadastro e o aceite dos termos e
condições para a participação em nossos leilões é pessoal e
intransferível. 4. Somente serão confirmados os cadastros pela
internet, após o obrigatório envio das cópias dos documentos a
seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade,
CPF, comprovante de residência, enviar uma foto de rosto (selfie)
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso), e
se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e
Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica:
CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de
Firma Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto (selfie)
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso) do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo
válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário
ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o
coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado,
que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados
da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As
alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as
áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação

remuneração a este cotista
será subordinado ao pagamento da remuneração
benchmark das cotas seniores. O FIDC conta com duas reservas estruturadas da
mesma forma que no FIDC
Cielo Emissores I.
Qualidade de Crédito
A Cielo S.A. (Cielo) é a
cedente e originadora de
ambos os FIDCs. A companhia é uma adquirente de
meios de pagamento, que
captura, transmite, processa
e liquida operações de crédito e débito para cartões,
entre eles, os da bandeira
Visa, única elegível para esta transação. Em novembro
de 2021, a Fitch afirmou
o rating da companhia em
‘AAA(bra)’/Perspectiva Estável. A qualidade de crédito da originadora e cedente
não limita os ratings atribu-

ídos às estruturas das emissões.
Risco de Descasamento
O valor nominal dos recebíveis elegíveis será descontado a uma taxa fixada
no momento das aquisições,
enquanto o cupom da série
sênior irá variar de acordo
com a taxa DI. A transação
será revolvente até o seu
vencimento e, durante sua
vigência, a taxa de desconto
aplicada aos novos recebíveis considerará a maior taxa entre a taxa DI vigente e
a taxa DI Futura divulgada
pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (B3), com o mesmo
vencimento ou vencimento
mais próximo. O estresse
de descasamento aplicado à
categoria ‘AAAsf(bra)’é suportado pela subordinação
mínima disponível para investidores da classe sênior.

deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do
Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo
leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará imediatamente
e diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como
as despesas realizadas para a realização do Leilão, através de
depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na
conta de seu Preposto indicado. 5.2. A conta corrente para a
realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao
arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3.
Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m)
realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis.
5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no
prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação,
ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do
credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais
respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6
- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante
e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7
- Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena –
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena
correspondente à violência. 8 – Em relação a preferência na
arrematação, observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do
CPC. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o
leilão, o valor apurado será depositado imediatamente e colocado
à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo
892, caput, do CPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente,
o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor
lançado, com a complementação no prazo de 5 (cinco) dias.
Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito será
efetuado no primeiro dia útil seguinte ao leilão efetuado, à
disposição do juízo. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no
caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante.
2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão,
o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou adjudicação após o início do Primeiro Leilão, o
qual não está incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao
Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a
realização do leilão, que serão deduzidas do produto da
arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na
forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente
que deverá depositar imediatamente na conta corrente do
Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3. Outrossim,
na hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou por
acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na
forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho
de 2016, com reembolso integral das despesas adiantadas para
sua realização. 4. Caso haja proposta para arrematação pela
forma parcelada (Art. 895 do CPC/2015), as mesmas deverão ser
encaminhadas por escrito, exclusivamente para o e-mail:
sergiorepresas@gmail.com, ou entregue em mãos, diretamente
ao leiloeiro, sempre antes do início de cada leilão, e havendo
propostas parceladas de igual valor, as mesmas serão submetidas
ao Juízo deste processo, obedecendo desta forma o que dispõe o
Art. 895 do NCPC. 4.1. Não havendo lances para pagamento a
vista, a proposta com o maior valor de lance, contendo o maior
valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada
como lance vencedor e será submetida ao Juízo deste processo;
4.2. Deverá o arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o
pagamento referente ao valor da entrada, mediante guia judicial;
4.3. O início para o pagamento das parcelas para quitação do
saldo remanescente, será de trinta dias após o pagamento do
valor da entrada, sendo em parcelas mensais e sucessivas,
corrigidas mensalmente pelo índice da poupança, depositando-as
em conta-judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC, art.
895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como
garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5.
Ciente os interessados que a proposta de pagamento do
lance à vista SEMPRE prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado, na forma do art. 895, inciso II, § 7º, do
CPC. 6. Cientes os interessados que os débitos fiscais
atrelados ao imóvel serão sub-rogados no produto da hasta,
conforme artigo 130, parágrafo único, do CTN, cabendo ao
arrematante, após a prova do depósito integral, diligenciar
junto à rede mundial de computadores para indicação do
débito exato, com o que será deferido o levantamento do
valor respectivo. Após prova da quitação fiscal será expedida
a carta de arrematação. 7. Ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas
as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e
as despesas com segurança do imóvel (quando existentes)
passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo
arrematante. E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo.
Ficando o(s) Executado(s) e Promitentes Compradores
intimado(s) da hasta pública por intermédio deste Edital, na
forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra
disponibilizado nos autos e será publicado no site do Leiloeiro.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2022. Eu Raphael Caldas Santos
- Titular de Cartório - Mat. 01-29275, o fiz datilografar e subscrevo.
Dr.(a) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz em Exercício.
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Robô poderá evitar mais de 1.300 horas em operações de mergulho
Em 2021, Petrobras fez 119 pedidos de depósito de patentes no país

O

plano
estratégico 2022-2026
da
Petrobras,
anunciado este ano, destinará cerca de US$1,6 bi
para Transformação Digital
e Inovação. Dentro desse
montante está o licenciamento do robô Auri, Autonomous Underwater Riser
Inspection, uma tecnologia
patenteada e desenvolvida
pela estatal em parceria com
a PUC-Rio. O robô tem o
potencial de evitar mais de
1.300 horas em operações
de mergulho.
Equipado com câmeras
de alta resolução e operado remotamente, o Auri é
capaz de identificar, com
precisão, necessidades de
manutenção nos dutos
flexíveis que transportam
o petróleo das instalações
submarinas às plataformas
de produção. “Ele amplia a
segurança e eficiência das

operações, além de reduzir
custos operacionais. Os
testes foram realizados na
plataforma P-43, na Bacia
de Campos. A operação
bem-sucedida comprovou
a eficácia do novo robô,
permitindo a implantação
e o início do processo de
licenciamento da tecnologia, que deve ser concluído até o fim do ano”, diz
a estatal.
Em 2021, a petroleira
fez 119 pedidos de depósito de patentes, marca que
não era superada desde
2014. A empresa brasileira é também a que detém
mais patentes ativas no
país, 1.035, e foi a grande vencedora do Prêmio
ANP (da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)
de inovação 2021, obtendo o primeiro lugar em
três das cinco categorias.

A premiação reconhece
os resultados de projetos
de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I),
que representem inovação
tecnológica de interesse
do setor de petróleo, gás
natural e biocombustíveis.
“A Petrobras criou um
amplo programa para aumento da segurança em
operações de mergulho,
denominado
Programa
Sinergia Diverless. Esse
programa introduziu novas sistemáticas, metodologias e tecnologias para
aumentar a segurança dos
mergulhadores. Os resultados que temos obtido
são um exemplo de como
uma cultura de inovação e
superação geram valor para o negócio, demonstrando que é possível produzir
mais e com mais segurança” informa o diretor de
Desenvolvimento da Pro-

Commodities garantem bom
começo de semana para a bolsa

A

semana começou
com a Bolsa de Valores brasileira seguindo bem forte influenciada pelas commodities. Petro
e Vale puxaram o índice nesta segunda-feira. Já as small
caps sofrem ao redor desses
dois papeis, disse Jansen Costa, sócio-fundador da Fatorial
Investimentos.
Costa destacou três setores
hoje que chamaram a atenção
na bolsa: petróleo, minério e
alumínio. Neste domingo o
primeiro-ministro da Austrália proibiu as exportações de
alumínio para a Rússia.

Segundo ele, o dólar
vem se enfraquecendo
frente ao real devido ao diferencial de juros no Brasil, que torna a renda fixa
muito atrativa por aqui.
“Estamos na casa de R$
4,97 com queda expressiva
de 1,34%. Chama atenção
o ajuste da curva de juros
de curto prazo, que sobem
na casa de 15% mostrando
que deveremos ter aperto maior do que o Banco
Central estava prevendo.
Temos que ficar de olho
na ata que será divulgada
nesta terça-feira pelo Ban-

co Central”
Costa lembrou que o boletim Focus trouxe uma piora
dos números com o mercado financeiro elevando a previsão de inflação pela décima
semana consecutiva. A projeção do mercado financeiro
para a inflação em 2022 avançou de 6,45% para 6,59%.
Essa é a décima alta semanal
consecutiva na mediana das
previsões para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). A expectativa
para 2023 também subiu, de
3,70% para 3,75%.

PIB: Janeiro cai 1,4% em relação a dezembro

O

Produto Interno
Bruto (PIB, soma
de todos os bens
e serviços produzidos no
país) brasileiro teve queda
de 1,4% em janeiro em relação a dezembro, de acordo com o Monitor do PIB,
divulgado nesta segundafeira pela Fundação Getulio
Vargas. No trimestre móvel
encerrado em janeiro, houve crescimento de 1%, em
comparação com o trimestre móvel encerrado em outubro. Na comparação com
janeiro de 2021, a economia
cresceu 1,2%, em janeiro
deste ano. Em termos monetários, o estudo estima
que o PIB, em valores correntes, totalizou R$ 769,384
bilhões, em janeiro de 2022.
O coordenador do Monitor do PIB-FGV, Claudio
Considera, informou que a
economia nacional cresceu
trimestralmente, em média,
1,1% entre janeiro de 2019 a
fevereiro de 2020, antes do

início da pandemia da covid-19. De março de 2020
até janeiro de 2022, o crescimento médio foi de 0,4%.
Nesses mesmos intervalos,
a agropecuária evoluiu 0,6%
e 0,7%, respectivamente; a
indústria caiu 0,7% e cresceu 0,7; os serviços tiveram
expansão de 1,4% e 0,2%.
Segundo a Agência Brasil, pelo lado da demanda, o
consumo das famílias cresceu
2,3% e caiu 1%; o consumo
do governo reduziu 0,5% e
1%. “Esses números traduzem bem o impacto da pandemia sobre resultados que já
eram medíocres antes dela.
O consumo das famílias e o
consumo do governo representam 80% do PIB e foram
bastante prejudicados, inicialmente pela falta de vacinas
e, posteriormente, pela falta
de um programa de vacinação, como é bem ilustrado
pelo fracasso dessa demanda
durante a pandemia”, disse
Considera.

No caso do consumo das
famílias, usando a mesma
base de comparação, o economista disse que o consumo de não duráveis cresceu
1,1% e 0,3%; o consumo de
semiduráveis cresceu 1,5%
e estagnou em seguida; o
consumo de duráveis cresceu 5,1% e caiu 0,1%; e o
consumo de serviços cresceu 2,6% e 0,8%. “Notadamente o consumo de serviços, que representa 52%
do consumo das famílias,
dependem da interação social, que foi prejudicada pela falta de vacinação”, disse
o coordenador do Monitor
do PIB-FGV.
No trimestre móvel terminado em janeiro deste
ano,
comparativamente
com igual período do ano
passado, o consumo das
famílias cresceu 1,9%. Esse foi o quarto mês consecutivo que o componente
de serviços foi o único que
apresentou taxas positivas.

dução, João Henrique Rittershaussen.
Instalação
Para ser utilizado, o robô
é instalado na parte externa
do duto flexível submarino
com apoio de um ROV (sigla em inglês para Remote
Operated Vehicle) e, a partir
daí, executa parte das tarefas de inspeção e toda a limpeza, sendo operado, a partir da embarcação, por um
profissional especializado.
Outra vantagem é a capacidade de o robô portar ferramentas e girar 360 graus
em volta do duto, mesmo
que ele esteja bem próximo
ao casco da plataforma, em
local de difícil acesso.
Atualmente as ferramentas utilizadas para efetuar
a limpeza dos dutos ficam
acopladas aos ROVs durante toda a operação e, depois

disso, o ROV ainda precisa ser usado para fazer a
inspeção visual. No caso do
Auri, o ROV é usado apenas para sua instalação e desinstalação no duto, ficando
liberado para outras atividades no restante do tempo.
O robô ainda grava vídeos
da região inspecionada para análise e arquivamento
das imagens, o que permite a avaliação do duto pelas
equipes que estão em terra.
Segurança
O robô Auri foi desenvolvido a partir do desafio
de automatizar a limpeza
e inspeção visual de dutos
flexíveis, inclusive em profundidades de água maiores
que 30 metros, onde o tempo do mergulhador é reduzido. O Auri chega a até
50 metros sem limitação de
horas e, comparativamente,
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apresenta um rendimento
- redução do tempo de limpeza - maior que de outras
ferramentas transportadas
por ROV durante as atividades de limpeza e inspeção.
Uma outra vantagem é que
o Auri pode ser utilizado
mesmo em condições meteorológicas adversas, que são
um obstáculo para atividade
dos mergulhadores.
O robô pode ser manipulado e instalado nos dutos flexíveis para realizar a
limpeza em velocidade até
10 vezes maior do que é
feita atualmente, com consequente redução de custos.
Segundo a Petrobras, o robô já desperta o interesse
de empresas prestadoras
deste tipo de serviço. Elas
aguardam o término do licenciamento - o processo
de autorização para uso comercial - para ter acesso à
tecnologia.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 33.300.005.811
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam os acionistas do Banco Modal S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem nas Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem realizadas de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma
digital ALFM Easing Voting (“Plataforma Digital”), no dia 20 de abril de 2022, às 14:00 horas, para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e demais documentos
relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Examinar, discutir e votar a
proposta de destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021e
ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio aprovada pelo Conselho de Administração em reuniões
realizadas em 28 de junho de 2021, 22 de setembro de 2021 e 16 de novembro de 2021; e (iii) Fixar a remuneração
global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. II - Em Assembleia Geral
Extraordinária: (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas
em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada aos acionistas e ao mercado
em geral: (a) Alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a alteração do capital
social de R$ 291.907.628,08 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e vinte e oito
reais e oito centavos), dividido em 586.800.000 (quinhentas e oitenta e seis milhões e oitocentas mil) ações, sendo
412.566.001 (quatrocentas e doze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e
174.233.999 (cento e setenta e quatro milhões, duzentas e trinta e três mil, novecentas e noventa e nove) ações
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, para R$ 1.074.965.628,08 (um bilhão, setenta e quatro
milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em
704.200.000 (setecentas e quatro milhões e duzentas mil) ações, sendo 412.566.001 (quatrocentas e doze milhões,
quinhentas e sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e 291.633.999 (duzentas e noventa e uma milhões,
seiscentas e trinta e três mil, novecentas e noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor
nominal, como resultado da emissão de 117.400.000 (cento e dezessete milhões e quatrocentas mil) ações
preferenciais da Companhia dentro do limite do capital autorizado previsto no artigo 6º, caput, do Estatuto Social da
Companhia, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada no dia
28 de abril de 2021, e cuja alteração de capital social foi devidamente homologada pelo Banco Central do Brasil em
10 de maio de 2021 (Ofício 10.462/2021-BCB/Deorf/GTRJA); e (b) Alterar o artigo 20, caput, do Estatuto Social da
Companhia, para prever que a Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 6 (seis) e no máximo 27 (vinte
e sete) diretores, de modo a compatibilizá-la ao somatório das quantidades mínimas dos cargos de diretores.
(ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações ao Estatuto Social aprovadas conforme acima;
(iii) Ratificar a contratação da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 26.907.265/0001-61, empresa responsável pela elaboração dos laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da
Lei das S.A.; e (iv) Em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), ratificar as aquisições, pela Companhia, do controle acionário das sociedades
(a) Hum Bilhão Educação Financeira Ltda. (CNPJ/ME nº 32.191.544/0001-74) e (b) Live On Meios de Pagamento
S.A. (CNPJ/ME nº 29.593.763/0001-75), objeto dos comunicados ao mercado e dos fatos relevantes divulgados,
respectivamente, em 03 de setembro de 2021 e 06 de outubro de 2021; e (v) Ratificar o prazo de mandato da
Diretoria da Companhia, que se estenderá até a 1ª (primeira) reunião do Conselho de Administração da Companhia
que se realizará após a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores
e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2022. Informações Gerais: Os
documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas, incluindo, mas não se limitando, ao
Manual de Participação e Proposta da Administração para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da
Companhia (“Manual de Participação”), encontram-se à disposição dos acionistas para consulta (i) na sede da
Companhia; (ii) no website de Relações com Investidores da Companhia (https://ri.modal.com.br); (iii) no website da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br); e (iv) no website da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) (www.b3.com.br). Informações para Participação: A AGOE será realizada exclusivamente de modo digital,
nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei das S.A., e da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 481”), não havendo,
portanto, a possibilidade de comparecimento físico à AGOE. Conforme disposto no artigo 5º, §3º, da ICVM 481, os
acionistas que pretendam participar da AGOE, por si ou por meio de procuradores, deverão se habilitar até às
23h59 horas do dia 18 de abril de 2022, data que antecede em 2 (dois) dias a realização da AGOE, exclusivamente
através do link https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxTh
6QcTACLS0fuGnbjrZ87Orf03hkj6YaE20t1k6CXTm.aspx, e apresentando a documentação abaixo:. Acionistas
Pessoas Físicas: • Documento de identificação com foto. Acionistas Pessoas Jurídicas: • Último estatuto ou contrato
social consolidado e documentação societária comprovando poderes de representação (i.e.: ata de eleição dos
diretores, termos de posse); • Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); • No caso de
fundos de investimento: (i) último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do administrador
ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os
poderes de representação (i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse); e (iii) documento de identificação
com foto do(s) representante(s) legal(is) do administrador ou gestor. Acionistas Representados por procurador:
• Além dos documentos indicados acima, procuração, que deverá ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano para
um procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao
administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, de acordo com o previsto no §1º do artigo
126 da Lei das S.A. Os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados por procurador constituído conforme
seus estatutos ou contratos sociais, não sendo obrigatório que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado ou instituição financeira; • Documento de identificação com foto do procurador. Acionistas Estrangeiros:
• Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado
que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração deverão ser traduzidos de forma juramentada,
não sendo necessária sua notarização e consularização. A Companhia solicita que, se possível, e para melhor
organização da AGOE, os documentos descritos acima sejam entregues com 5 (cinco) dias corridos de antecedência
da data de realização da AGOE, nos termos descritos no Manual de Participação. Os acionistas que não se
habilitarem no prazo acima referido (até às 23:59 horas do dia 18 de abril de 2022) não poderão participar da AGOE.
Para informações adicionais sobre a participação na AGOE e o acesso à Plataforma Digital, o acionista deve
consultar o Manual de Participação. Participação por meio de Boletim de Voto a Distância: Conforme previsto
nos artigos 21-A e seguintes ICVM 481, os acionistas da Companhia poderão encaminhar, a partir desta data e até
o dia 14 de abril de 2022 (inclusive), suas instruções de voto em relação às matérias objeto da ordem do dia da
AGOE mediante o preenchimento e envio dos boletins de voto a distância (“BVD”), cujos modelos foram
disponibilizados, separadamente, no website de Relações com Investidores da Companhia (https://ri.modal.com.br) e
nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). Para informações adicionais, o acionista deve
observar as regras previstas na ICVM 481 e os procedimentos descritos no BVD disponibilizado pela Companhia,
bem como no respectivo Manual de Participação. A administração da Companhia esclarece, por fim, que somente
as ações ordinárias de sua emissão, incluindo aquelas subjacentes aos certificados de depósito emitido pela
Companhia (units), terão direito de voto na AGOE.
Rio de Janeiro, 17 de março de 2022.
Diniz Ferreira Baptista
Presidente do Conselho de Administração
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Consignado teve 855 punições
a correspondentes em dois anos

China produz mais carvão
bruto mas cresce geração
de energia eólica e solar

O

produção de carvão bruto da China registrou um
crescimento nos primeiros
dois meses de 2022, enquanto as importações de
carvão continuaram caindo, mostraram os dados do
Departamento Nacional de
Estatísticas. A produção de
carvão bruto do país subiu
10,3% em termos anuais,
para 690 milhões de toneladas no período de janeiro a
fevereiro.
Segundo a pasta, a taxa de crescimento foi 3,1
pontos percentuais maior
do que a de dezembro de
2021. A China importou
35,39 milhões de toneladas
de carvão no primeiro bimestre, uma queda anual de
14%, de acordo com dados
oficiais.

setor
bancário
segue fiscalizando e, sobretudo,
punindo os correspondentes bancários que cometem
práticas de assédio e de
fraudes na oferta e contratação irregular do crédito
consignado. Em dois anos
de atuação, 855 sanções foram aplicadas a empresas,
388 correspondentes foram
advertidos e 36 banidos de
prestar serviços aos bancos.
Em janeiro deste ano, 23
novas sanções administrativas foram aplicadas a empresas e 9 correspondentes
foram advertidos. Um foi
impedido de atuar definitivamente.
Adotada pela Febraban
e pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC),
a Autorregulação do Consignado demonstra o compromisso do setor bancário
com o respeito ao consumidor, a concorrência saudável e as boas práticas de
mercado.
“O assédio comercial e as
fraudes praticadas na oferta
de crédito consignado, especialmente a aposentados
e pensionistas, são condutas inadmissíveis que estão
sendo fortemente combatidas pelos bancos. O núme-

ro significativo de punições
evidencia que, todos aqueles que foram identificados
com ações irregulares na
oferta do produto, foram
punidos de acordo com as
regras da autorregulação.
Não daremos trégua a esses
agentes”, diz Isaac Sidney,
presidente da Febraban.
“A autorregulação tem
como objetivo a proteção
do consumidor contra práticas lesivas relacionadas ao
consignado. Como reforço
desse compromisso de proteção assumido pelos participantes, todos os atos praticados em desrespeito às
regras devem ser punidos”,
afirma Sílvia Scorsato, presidente da ABBC.
Pela autorregulação, é
considerada falta grave
qualquer forma de captação
ou tratamento inadequado
ou ilícito dos dados pessoais dos consumidores sem
sua autorização, e todos os
bancos que participam da
autorregulação assumem o
compromisso de adotar as
melhores práticas relativas à
proteção e ao tratamento de
dados pessoais dos clientes.
Os bancos que não suspenderem o relacionamento
com os correspondentes suspensos podem ser multados

pelo Sistema de Autorregulação por conduta omissiva,
cujos valores variam de R$ 45
mil até R$ 1 milhão. As multas arrecadadas serão destinadas a projetos de educação
financeira.
Participam da Autorregulação 32 instituições financeiras que representam cerca de 99% do volume total
da carteira de crédito consignado no país. Do total
de empresas que receberam
sanções por conduta irregular, 36 estão impedidas de
prestar serviços aos bancos.
O acompanhamento e a
aferição das ações irregulares são feitos por várias fontes de informação. Além da
quantidade de reclamações
procedentes registradas nos
canais internos dos bancos
ou recebidas pelos Procons,
pelo Banco Central ou por
intermédio do ConsumidorGovBR, são avaliados
as ações judiciais e os indicadores de uma auditoria,
que leva em conta questões
de governança, qualidade
do serviço e gestão de dados dos clientes.
Outra medida integrante do Sistema de Autorregulação do Consignado é a
plataforma Não me Perube,
por meio da qual os consu-

midores podem proibir que
instituições financeiras e
correspondentes bancários
façam contato para oferecer
crédito consignado.
Entre 2 de janeiro de
2020 a 2 de março de 2022,
2.698.403 solicitações de
bloqueios de telefone para
o recebimento de ligações
de oferta indesejadas sobre
crédito consignado foram
solicitados. Desse volume indicado, 2.107.475 representam solicitações de
bloqueio feitas pelo consumidor para todas as instituições financeiras presentes na plataforma.
A maioria dos pedidos de
bloqueio de telefone partiu
de consumidores de cidades
da região Sudeste (53,68%),
com 1.448.392 queixas. A
região Sul responde por
18,07% do total de pedidos (487.701), seguida pelo
Nordeste (14,34%), com
386.992 queixas. CentroOeste e Norte respondem
por 10,52% e 3,39% dos
pedidos, respectivamente
(283.934 e 91.384). O Estado de São Paulo lidera
os pedidos de bloqueio no
país, com 795.612 solicitações, seguido por Minas
Gerais (308.294) e Rio de
Janeiro (290.563).

A

Energia limpa
A capacidade instalada
da China para gerar energia eólica e solar aumentou nos primeiros dois
meses do ano. O país diz
que acelera os esforços
para alcançar a neutralidade de carbono, mostraram
dados oficiais.
No período de janeiro
a fevereiro, a capacidade

instalada de energia eólica subiu 17,5% em termos
anuais, para 330 milhões de
quilowatts, de acordo com a
Administração Nacional de
Energia.
Segundo a agência Xinhua, a capacidade instalada de energia solar
atingiu 320 milhões de
quilowatts durante o período, um aumento anual de 22,7%. O total da
capacidade instalada de
geração energética ficou
em 2,39 bilhões de quilowatts até o final do mês
passado, saltando 7,8%
ano a ano.
A segunda maior economia mundial anunciou que
se esforçará para atingir o
pico de emissões de dióxido de carbono até 2030
e alcançar a neutralidade
de carbono até 2060. Para
esse fim, a China pretende
aumentar gradualmente a
participação do consumo
de energia não fóssil para cerca de 20% até 2025,
cerca de 25% até 2030 e
mais de 80% até 2060, de
acordo com um documento publicado pelo Comitê
Central do Partido Comunista da China juntamente
com o Conselho de Estado.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais - R$)
2021
2020
2021
ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes a caixa
1.582.560
700.924 Contas a pagar
612.027
Contas a receber de clientes
534.571
443.198 Arrendamentos
759.665
Estoques
228.937
190.679 Adiantamento de vendas de exportação
Impostos a recuperar
89.098
153.774 Impostos a recolher
22.989
Dividendos a receber
353.892
329.553 Dividendos e JCP a pagar
Transações cash call e billings
280.900
310.390 Transações cash call e billings
213.910
Outros ativos circulantes
32.440
25.386 Outros passivos circulantes
1.541
Total dos ativos circulantes
3.102.398
2.153.904 Total do passivo circulante
1.610.132
ATIVO NÃO CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar
7.608
7.608 Arrendamentos
6.010.178
Empréstimos partes relacionadas
- Imposto de renda e contribuição social diferido
4.308.000
Outros ativos não circulantes
8.140
6.026 Provisões para risco
88.447
Investimento
- Provisão para abandono e desmantelamento
1.486.686
Imobilizado
23.801.323
23.209.700 Outros passivos não circulantes
2.608
Intangível
64.925
69.593 Total do passivo não circulante
11.895.919
Total dos ativos não circulantes
23.881.996
23.292.927 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total do ativo
26.984.394
25.446.831 Capital social
3.268.218
Outros resultados abrangentes
9.415.014
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Dividendos adicionais propostos
407.253
(em milhares de reais - R$)
Reserva legal
387.858
Controladora
Total do patrimônio líquido
13.478.343
2021
2020
26.984.394
Receita líquida
8.519.973
4.578.160 Total do passivo e patrimônio líquido
Custo das vendas
(3.976.847)
(3.077.121)
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FLUXOS
DE
CAIXA
DOS
EXERCÍCIOS
FINDOS
EM
31
DE
DEZEMBRO
LUCRO BRUTO
4.543.126
1.501.039
(em milhares de reais - R$)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
2021
Despesas gerais e administrativa e com vendas
(783.472)
(623.551)
Despesas com atividades de exploração de petróleo
(228.724)
(147.139) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
2.081.338
Resultado de equivalência patrimonial
566.045 Lucro líquido do exercício:
Outras receitas operacionais líquidas
161.900
244.907 Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido com caixa:
1.197.552
(850.296)
40.262 Despesa com imposto de renda e contribuição social
1.896.272
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
3.692.830
1.541.301 Depreciações e amortizações
Resultado financeiro líquido
(413.940)
(167.659) Juros sobre empréstimos com terceiros
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
3.278.890
1.373.642 Atualização financeira arrendamentos
453.511
Imposto de renda e contribuição social
(1.197.552)
(882.623) Provisão/Baixa (reversão) de ativos
43.438
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
2.081.338
491.019 Provisão para futuro abandono de poços e desmantelamento
45.242
Lucro diluído por ação - em reais R$
1.560,49
368,14 Resultado de equivalência patrimonial
Constituição (reversão) de provisões para riscos
42.745
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Variação cambial com transações em moeda estrangeira
(126.833)
(em milhares de reais - R$)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Reserva de Dividendo
Outros
Contas a receber de clientes
(54.572)
Capital
Lucros
adicional resultados
Prejuízos
Impostos a recuperar
46.464
social
Reserva Legal proposto abrangentes Acumulados
Total
(37.298)
SALDOS EM 2019
13.373.761
259.241
31.289 19.197.708
- 32.861.999 Estoques
50.666
Cisão de investimento em controlada
(9.017.063)
- (20.935.091)
- (29.952.154) Transações de cash call e prestação de contas a receber
Lucro líquido do exercício
491.019
491.019
(6.894)
Constituição reserva legal
24.551
(24.551)
- Outros ativos
Dividendos
- (31.289)
(31.289) Aumento (redução) nos passivos operacionais:
316.632
Juros sobre capital próprio
(300.000) (300.000) Contas a pagar
(13.265)
Dividendo adicional proposto
25.048
(25.048)
- Impostos a recolher
31.256
Ajuste de conversão dividendos e resultado
141.420
(141.420)
- Transações de cash call e prestação de contas a pagar
(203.193)
Ajuste de conversão moeda funcional
- 10.107.606
- 10.107.606 Abandono de campo
(669)
SALDOS EM 2020
4.356.698
283.792
25.048
8.511.643
- 13.177.181 Outras obrigações e contas a pagar
5.762.392
Redução de capital
(1.088.480)
- (1.088.480) Caixa proveniente das operações
Lucro líquido do exercício
2.081.338 2.081.338 Juros pagos
Constituição reserva legal
97.808
(104.066)
- Recebimento de dividendos
(741.060)
Dividendos
- (25.048)
(1.400.000) (1.425.048) Imposto de renda e contribuição social pagos
16
Juros sobre capital próprio
(200.000) (200.000) Pagamentos de provisões de riscos
5.021.348
Dividendo adicional proposto
- 407.253
(407.253)
- Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Ajuste de conversão dividendos e resultado
(29.981)
29.981
- FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(694.551)
Ajuste de conversão moeda funcional
933.352
933.352 Aquisição de imobilizado
SALDOS EM 2021
3.268.218
387.858 407.253
9.415.014
- 13.478.343 (Aumento) redução de capital em controladas (coligadas)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
(694.551)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(em milhares de reais - R$)
Redução de Capital
(1.088.480)
Controladora
Captação de empréstimos
2021
2020
Pagamentos de empréstimos
Lucro líquido do exercício
2.081.338
491.019 Pagamento de arrendamento
(760.718)
Itens que não serão reclassificados para a demonstração de resultado:
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio
(1.736.138)
903.371
10.249.026 IRRF sobre juros sobre o capital próprio pagos
Ajustes de conversão sobre saldos em moeda funcional (CPC 02)
(24.729)
Outros resultados abrangentes
903.371
10.249.026 Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(3.610.065)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
2.984.709
10.740.045 Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa
716.732
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
700.924
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
164.904
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente PricewaterhouseCo- Efeitos cambiais sobre saldos de caixa em moeda estrangeira
1.582.560
opers Auditores Independentes, emitidos em 22/03/22, sem modificação, estão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia. Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
DIRETORIA: Mariano Carlos Ferrari; Lorena Dominguez Espido; Lianhua Zhang; Gilberta Maria Lucchesi. CONTADOR: Gustavo Ferreira Beck de Andrade CRC-RJ-117635/O-9 - CPF: 101.301.747-18

2020
267.408
706.219
48.962
170.000
169.089
3.025
1.364.703
5.892.030
3.567.258
45.686
1.398.492
1.481
10.904.947
4.356.698
8.511.643
25.048
283.792
13.177.181
25.446.831

2020
491.019
882.623
1.974.071
8.469
328.792
(18.699)
44.280
(566.045)
3.245
(226.292)
363.785
(39.228)
(104.487)
(231.726)
8.960
(129.780)
(18.730)
(24.231)
(27.216)
1.124
2.719.934
(9.265)
1.019.993
(95)
3.730.567
(1.471.560)
(1.471.560)
2.551.903
(3.282.857)
(833.703)
(125.872)
(46.951)
(1.737.480)
521.527
43.145
136.252
700.924
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Relatório da administração (Em milhares de Reais)
1. Mensagem da administração: A administração da Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia:
A Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”), sociedade anônima aberta, foi constituída em 26 de junho de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto social a participação em
outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia ou acionista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras e ainda participar de consórcios. A Companhia possui participação de 100% no capital social das
empresas LT Triângulo S.A. (“Triângulo”) e Vila do Conde Transmissora de Energia S.A. (“Vila do Conde”). A Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo”) possui 100% de participação na Companhia. 3. Principais acontecimentos no exercício:
(a) Pagamento de debêntures - Nos dias 15 de maio e 15 de novembro de 2021 a Companhia amortizou o quinto e o sexto saldo da dívida no valor total de R$ 55.456 de principal e R$ 11.671 de juros. (b) Dividendos pagos - Durante
o exercício findo em 2021 a Companhia pagou para a sua controladora o montante de R$ 28.858 de dividendos. Em janeiro de 2021, conforme RCA realizada, houve aprovação do pagamento de R$ 14.000 referente a dividendos. Em
abril de 2021, conforme AGO realizada, houve aprovação do pagamento de R$ 14.858 referente a dividendos. (c) Dividendos a receber - Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Triângulo e a Vila do Conde pagaram o
montante de R$ 23.241 e 26.546, respectivamente, de dividendos para a Companhia. (d) Mútuo - Durante o exercício findo em 2021 a Companhia recebeu de mútuo o montante de R$ 54.136 das suas controladas. (e) Disponibilidade
da linha de transmissão - A disponibilidade da linha de transmissão das controladas no exercício de 2021 foi de 100%. (f) Receita anual permitida (RAP) - A Resolução Homologatória nº 2.895, de 13 de julho de 2021, estabeleu a
RAP da Triângulo e da Vila do Conde para o ciclo 2021-2022 em R$ 131.306 e R$ 61.389, respectivamente. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com
qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 3 (três) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos
necessários ao funcionamento regular da Companhia, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão do interesse da Companhia. (b) Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 (três) membros e
por igual número de suplentes. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos acionistas, conforme previsto em lei. (c) Conselho de Administração - O Conselho de
Administração é composto por 3 (três) membros efetivos para o exercício de mandato unificado de 03 (três) anos, sendo eleitos em assembleia geral de acionistas. Compete aos conselheiros, entre outros, eleger e destituir a Diretoria,
fiscalizar a gestão de diretores, examinar os livros, papéis e relatórios gerenciais da Companhia, solicitar informações sobre contratos firmados, fixar a orientação geral dos negócios e para a administração da Companhia. 5. Declaração
da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras (controladora e consolidado) da Companhia e com as
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras (individuais e consolidadas) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 6. Relacionamento com os auditores independentes:
Em atendimento à instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, informamos que a KPMG Auditores Independentes prestou somente serviços de auditoria externa para a Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Balanços patrimoniais (controladora e consolidado)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (controladora e consolidado) - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Controladora e Consolidado
Reservas de lucros
Controladora
Consolidado
Capital Reserva
Reserva de
Retenção
Dividendo
Lucros
Nota
2021
2020
2021
2020
Nota Social
legal
lucros a realizar de lucros adicional proposto acumulados Total
Caixa e equivalentes de caixa
9
92
5
5.045
4.110
85.600
2.905
157.120
27.366
- 272.990
Títulos e valores mobiliários
10
1.063
2.813 101.901 75.532 Saldo em 31 de dezembro de 2019
Transferência conforme AGO de 06/04/2020
21 (b)
27.366
(27.366)
Concessionárias
(13.000)
- (13.000)
e permissionárias
11
- 18.787 20.571 Pagamento de dividendos
62.560 62.560
Dividendos a receber
27 (a) 65.762 32.934
- Lucro líquido do exercício
21 (b)
3.128
(3.128)
Ativo de contrato
12
- 140.035 166.029 Reserva legal
21 (b)
(14.858) (14.858)
Mútuo
27 (b) 37.832 44.364
- Dividendo mínimo obrigatório
Dividendo adcional proposto
21 (b)
44.574
(44.574)
Impostos e contribuições
85.600
6.033
157.120
14.366
44.574
- 307.692
a recuperar
13
10.744
3.454 12.220
5.805 Saldo em 31 de dezembro de 2020
21 (b)
(14.000)
- (14.000)
Outros ativos
284
93 14.610 13.888 Pagamento de dividendos
(44.574)
- (44.574)
Total do ativo circulante
115.777 83.663 292.598 285.935 Aprovação dos dividendos adicionais propostos 21 (b)
45.258 45.258
Caixa restrito
14
6.034
5.842
6.034
5.842 Lucro líquido do exercício
21 (b)
2.263
(2.263)
Ativo de contrato
12
- 650.597 689.495 Reserva legal
21 (b)
(10.749) (10.749)
Mútuo
27 (b)
- 42.878
- Dividendo mínimo obrigatório
Dividendo adcional proposto
21 (b)
32.246
(32.246)
Total do realizável
85.600
8.296
157.120
366
32.246
- 283.627
a longo prazo
6.034 48.720 656.631 695.337 Saldo em 31 de dezembro de 2021
Investimento
15
611.176 627.492
Demonstrações dos fluxos de caixa (controladora e consolidado)
Demonstrações do valor adicionado (controladora e consolidado)
Imobilizado e Intangível
8.698
8.926
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Total do imobilizado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
+ intangível + investimento
611.176 627.492
8.698
8.926 Fluxo de caixa
2021
2020
2021
2020
Nota 2021
2020
2021
2020
Total do ativo não circulante
617.210 676.212 665.329 704.263 das atividades operacionais Nota
45.258 62.560 45.258 62.560 Receitas (1)
- 147.925 161.875
Total do ativo
732.987 759.875 957.927 990.198 Lucro líquido do exercício
Remuneração do
Fornecedores
1.995
1.567
3.801
3.549 Ajustes para:
ativo de contrato
23
- 121.043 135.468
Debêntures
16
52.459 49.196 52.459 49.196 - Imposto de renda e
(2.292)
4.194 Receita de operação
Salários e encargos a pagar
2.275
2.158 contribuição social diferidos
- PIS e COFINS diferidos
23
(6.319) (5.454) e manuntenção
23
- 25.501 24.381
Impostos e contribuições
15
(66.635) (77.569)
- Outras receitas
23
1.556
2.505
a recolher
17
2.899
2.642 27.482 24.517 - Equivalência
Parcela variável
23
(175)
(478)
Pis e Cofins diferidos
18
- 12.132 14.399 - Juros e custo de transação
25
23.887 19.902 23.887 19.902 Insumos adquiridos
Dividendos a pagar
55.322 14.858 55.322 14.858 das debêntures
- Juros do mútuo
27 (b)
(4.725) (7.332)
- de terceiros (2)
342
800 23.769 22.071
Adiantamento para
Materiais, energia, serviços
futuro aumento de capital
200
200 - Remuneração
12
- (101.137) (108.979) de terceiros e outros
255
415 19.020 18.117
Encargos setoriais
8.482
9.430 do ativo de contrato
(2.215) (2.439) (40.603) (27.777) Despesas gerais,
Contas a pagar
1.955
2.484
1.955
2.484
administrativas e outros
87
385
4.749
3.954
Outros passivos
70
73
5.695
4.714 Variações em:
1.749 (2.538) (26.369) (27.742) Valor adicionado bruto
Total do passivo circulante
114.700 71.020 169.603 125.505 - Títulos e valores mobiliários
(1) - (2) = (3)
(342)
(800) 124.156 139.805
Debêntures
16
334.660 381.163 334.660 381.163 - Concessionárias
1.784
(3.470) Depreciação e amortização (4)
Pis e Cofins diferidos
18
- 43.001 47.052 e permissionárias
- Ativo de contrato
12
- 166.029 165.071 Valor adicionado
Imposto de renda
líquido (3) - (4) = (5)
(342)
(800) 124.156 139.805
e contribuição social diferidos 19
- 127.035 128.731 - Impostos e contribuições
(7.290)
(20) (6.415) (1.651) Valor adicionado recebido
Outros passivos
55 a recuperar
140
(16)
(389) (2.044) em transferência (6)
71.606 85.109
3.822
1.873
Total do passivo não circulante
334.660 381.163 504.696 557.001 - Outros ativos
428
528
252
2.130 Resultado de
Total dos passivos
449.360 452.183 674.299 682.506 - Fornecedores
117
(277) equivalência patrimonial
15
66.635 77.569
Capital social
21 (a) 85.600 85.600 85.600 85.600 - Salários e encargos a pagar
Receitas financeiras
25
4.971
7.540
3.822
1.873
Reserva de lucros
21 (b) 198.027 222.092 198.028 222.092 - Impostos e contribuições
257
1.722 23.737 20.739 Valor adicionado total
Total do patrimônio líquido
283.627 307.692 283.628 307.692 a recolher
- Encargos setoriais
(948)
1.676 a distribuir (5 + 6)
71.264 84.309 127.978 141.678
Total do passivo
(529)
(682)
(529)
(682) Distribuição do
e patrimônio líquido
732.987 759.875 957.927 990.198 - Contas a pagar
- Outros passivos
(2)
3
990
(1.962) valor adicionado
71.264 84.309 127.978 141.678
Demonstrações do resultado (controladora e consolidado)
Caixa (utilizado) gerado
Pessoal
- 11.302 10.020
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
nas atividades operacionais
(7.462) (3.442) 117.656 124.011 Impostos, taxas e contribuições
- 44.584 45.861
Controladora
Consolidado
Impostos pagos sobre o lucro
- (20.772) (12.099) Juros
25
26.006 21.749 26.834 23.237
Nota
2021
2020
2021
2020
Debentures - pagamento
Lucro líquido do exercício
45.258 62.560 45.258 62.560
Receita operacional líquida
23
- 126.953 139.612 de juros
16
(11.671) (18.768) (11.671) (18.768) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Pessoal
- (10.545) (9.233) Caixa líquido (utilizado) gerado
Material
(855)
(638) nas atividades operacionais
(19.133) (22.210) 85.213 93.144 os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de
juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do
Serviços de terceiros
24 (a)
- (11.038) (10.760) Fluxo de caixa das
ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma
Outros
(2.556) (2.278) atividades de investimento
Custos operacionais
- (24.994) (22.909) Caixa restrito
(192)
(644)
(192)
(644) contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito assoLucro bruto
- 101.959 116.703 Imobilizado e intangível
228
261 ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo
Pessoal
(757)
(787) Mútuos - recebimentos
27 (b) 54.135 50.646
- e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de
liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. O Grupo
Serviços de terceiros
24 (b)
(255)
(415) (7.127) (6.719) Adiantamento para futuro
Outros
(87)
(385) (2.193) (1.676) aumento de capital
(200)
- considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de
Despesas operacionais
(342)
(800) (10.077) (9.182) Dividendos recebidos
27 (a) 49.791 60.996
- caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui
a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que podeResultado antes
Caixa gerado (utilizado)
das despesas financeiras
(342)
(800) 91.882 107.521 atividades de investimento
103.534 110.998
36
(383) ria mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que
ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, o Grupo considera:
Receitas financeiras
4.971
7.540
3.822
1.873 Fluxo de caixa das
(i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de
Despesas financeiras
(26.006) (21.749) (26.834) (23.237) atividades de financiamento
caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáDespesas financeiras líquidas 25
(21.035) (14.209) (23.012) (21.364) Debentures - pagamento
Resultado de
de principal
16
(55.456) (66.670) (55.456) (66.670) veis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limiequivalência patrimonial
15 (a) 66.635 77.569
- Dividendos pagos
27 (c) (28.858) (22.122) (28.858) (22.122) tam o acesso do Grupo a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo,
baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistenResultado antes dos impostos
45.258 62.560 68.870 86.157 Caixa utilizado nas atividades
Imposto de renda
de financiamento
(84.314) (88.792) (84.314) (88.792) te com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de
e contribuição social correntes
- (25.904) (19.403) Aumento (redução) líquido
Imposto de renda
em caixa e equivalentes
87
(4)
935
3.969 juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a
e contribuição social diferidos
2.292
(4.194) Caixa e equivalentes
Imposto de renda
de caixa no início do exercício
5
9
4.110
141 um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor
e contribuição social
26
- (23.612) (23.597) Caixa e equivalentes
Lucro líquido do exercício
45.258 62.560 45.258 62.560 de caixa em 31 de dezembro 9
92
5
5.045
4.110 que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato)
Resultado por ação
demonstrações financeiras da controladora, as informações financeiras das acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critéResultado por ação
- básico e diluído (em R$)
22
0,53
0,73
0,53
0,73 controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimo- rio se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento ininial. (b) Transações eliminadas na consolidação - Saldos e transações inDemonstrações do resultado abrangente (controladora e consolidado) tra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de tran- cial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas
- iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequenteExercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
sações intra-grupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de tran- mente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividenControladora
sações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados dos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amortizado e consolidado
contra o investimento na proporção da participação da Companhia na investi- Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utili2021
2020
da. Perdas não realizadas, se aplicável, são eliminadas da mesma maneira de zando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas
Lucro líquido do exercício
45.258 62.560 que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment
Outros resultados abrangentes
- evidência de perda por redução ao valor recuperável. 7.2 Instrumentos finan- são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconheciResultado abrangente total
45.258 62.560 ceiros - (c) Reconhecimento e mensuração incial - O grupo de contas con- mento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA - Escessionárias e permissionárias e os títulos de dívida emitidos são reconheci- ses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juNotas explicativas às demonstrações financeiras
dos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e ros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo se torna
1 Contexto operacional: A Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. (“Com- parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a me- e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são
panhia”), sociedade anônima aberta, foi constituída em 26 de junho de 2018 nos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financia- reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em
e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto mento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA
social a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resul- - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividencomo sócia ou acionista, podendo representar sociedades nacionais ou es- tado (VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aqui- dos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo retrangeiras e ainda participar de consórcio. A Companhia possui participação sição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente signi- presente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Oude 100% no capital social das empresas LT Triângulo S.A. (“Triângulo”) e Vila ficativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (d) tros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados
do Conde Transmissora de Energia S.A. (“Vila do Conde”). A Celeo Redes Classificação e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros - No reco- para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, mensuração subBrasil S.A. (“Celeo”) possui 100% de participação na Companhia. (a) Registro nhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao sequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram classificados
na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - Em 2 de agosto de 2018 foi custo amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é
aprovada em assembleia geral extraordinária a abertura do capital da Compa- (VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for
nhia e a submissão do pedido de registro de companhia aberta emissora de (iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado
valores mobiliários na categoria “B” perante a CVM, nos termos da Instrução ao reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo mude o modelo de negócios como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR
da CVM n° 480. No dia 12 de dezembro de 2018, a CVM deferiu o registro da para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconheCompanhia como emissor na categoria “B”. (b) Controladas - As controladas afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação pos- cido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensu(também definidas como “Grupo” quando mencionadas em conjunto com a terior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao rados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa
Companhia) são concessionárias de transmissão de energia, com prazo de custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer
ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
exploração de 30 anos, conforme informações a seguir.
como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo (e) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - O Grupo desreconhece um
Contrato Término
RAP
objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contra- ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo exde condo con20202021Redução Inde- tuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de piram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento aos
cessão
trato
2021
2022
da RAP xador caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na
Triângulo
004/2006 26/04/2036 121.510 131.306 Julho-2024 IPCA valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fiVila do Conde 003/2005 04/03/2035 82.965 61.389 Maio-2021 IGP-M se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado nanceiro são transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem mantém
2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeifinanceiras (controladora e consolidado) foram preparadas de acordo com as tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. O Grupo realiza
práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com as normas internacio- ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas
nais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Stan- fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos
dards Board (IASB) e de acordo com as normas da Comissão de Valores Mo- principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um ins- transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii.
biliários (CVM). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela trumento patrimonial que não seja mantido para negociação, o Grupo pode Passivos financeiros - O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando
diretoria em 15 de março de 2022. Detalhes sobre as principais políticas con- optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. O Grupo também
tábeis do Grupo estão apresentadas na nota explicativa 7. Todas as informa- do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras (controladora e con- Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso
solidado), e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é recoutilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de VJR. No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável nhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a difeapresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensura- rença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos
Reais, que é a moeda funcional do Grupo. Todos os saldos foram arredonda- do ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhedos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. cida no resultado. (f) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são
de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações finan- Ativos financeiros - avaliação do modelo de negócios - O Grupo realiza compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e
ceiras (controladora e consolidado), a Administração utilizou julgamentos e uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legalmente executável
estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores repor- é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquitados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações da ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (g) Instrumendivergir dessas estimativas. Itens sujeitos a essas estimativas incluem: critério consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e tos financeiros derivativos - O Grupo não operou qualquer tipo de instrumende apuração e remuneração do ativo de contrato (nota explicativa 12), análise o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se tos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 7.3 Ativo de contrato
do risco de crédito para determinação da provisão para perdas esperadas de a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros - Os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celecrédito (nota explicativa 6.6) e reconhecimento de provisões para riscos fis- contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a corres- brados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e as controladas regucais, cíveis, trabalhistas e regulatórios (nota explicativa 20). As estimativas e pondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos re- lamentam a exploração dos serviços públicos de transmissão pelas controlajulgamentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são lacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa das. De acordo com o contrato de concessão, as controladas são responsáreconhecidas prospectivamente. 5 Base de mensuração: As demonstrações por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e veis por transportar a energia dos centros de geração até os pontos de distrifinanceiras (controladora e consolidado) foram preparadas com base no custo reportado à Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desem- buição. Para cumprir essa responsabilidade, as controladas possuem duas
histórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros mensurados penho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de obrigações de desempenho distintas: (i) construir e (ii) manter e operar a inao valor justo por meio do resultado. 6 Sazonalidade: As controladas da Com- negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os fraestrutura de transmissão. Ao cumprir essas duas obrigações de desempepanhia não possuem sazonalidade nas suas operações. 7 Principais políti- gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é nho, as controladas mantém sua infraestrutura de transmissão disponível para
cas contábeis: O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denominada RAP,
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstra- obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos finan- durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes recebimentos amorções financeiras, salvo indicado ao contrário. 7.1 Base de consolidação - (a) ceiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas tizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transmissão. Eventuais
Controladas - A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em investimentos não amortizados geram o direito de indenização do Poder Contem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são conside- cedente (quando previsto no contrato de concessão), que recebe toda a inentidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder radas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos fraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão. Até 31 de desobre a entidade. As demonstrações financeiras das controladas são incluídas ativos do Grupo. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerencia- zembro de 2017, a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo
nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Com- dos com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao financeiro sob o escopo do ICPC 01 (R1)/IFRIC 12 e mensurada ao custo
panhia obtém o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas valor justo por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção e de operação, além
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CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
As aplicações financeiras foram proporcionadas pela geração de caixa da
Companhia. (a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de Certificado de Depósito Bancário (CDB) atrelado ao Depósito Interbancário (DI) do
Banco Santander. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras
foi de 97,09% do DI com vencimento entre fevereiro e março de 2022. (b) A
Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas
atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa média de
indexação dessas aplicações financeiras foi de 56% do DI com vencimento em
janeiro de 2022.
10 Títulos e valores mobiliários
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
CDB
(a)
1.023
2.813 98.556 72.217
Fundo de investimento
(b)
3.305
3.172
Outras aplicações
40
40
143
1.063
2.813 101.901 75.532
As aplicações financeiras foram proporcionadas pela geração de caixa do Grupo. (a) O Grupo estruturou seus recursos por meio de Certificado de Depósito
Bancário (CDB) atrelado ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander.
A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 99% (98% em
2017) do DI com vencimento em abril de 2022 e janeiro de 2023. (b) Fundo de
investimentos em cotas de fundos de investimento títulos públicos renda fixa
referenciado DI no Banco Santander. A Composição da carteira está dividida
em títulos públicos federais, operações compromissadas e cotas de fundos
de investimento. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de
impostos) no exercício findo em 2021 foi de 5% (2,10% no exercício findo em
2020).
11 Concessionárias e permissionárias
Consolidado
2021
2020
A vencer
17.794 19.175
Até 3 meses
34
58
De 3 a 12 meses
106
126
Acima de 3 meses
853
1.212
18.787 20.571
A provisão para perdas esperadas de créditos não é reconhecida, pois no caso
de não recebimento, o Grupo pode acionar o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) e então acionar a garantia bancária do usuário que consta no
contrato de constituição de garantia.
12 Ativo de contrato
Triân- Vila do Consogulo
Conde lidado
Em 31 de dezembro de 2019
632.288 279.328 911.616
Remuneração do ativo de contrato
73.635 35.344 108.979
Recebimentos
(102.824) (62.247) (165.071)
Em 31 de dezembro de 2020
603.099 252.425 855.524
Remuneração do ativo de contrato
69.714 31.423 101.137
Recebimentos
(107.450) (58.579) (166.029)
Em 31 de dezembro de 2021
565.363 225.269 790.632
A segregação entre circulante e não circulante está demonstrada a seguir.
Consolidado
2021
2020
Circulante
140.035 166.029
Não circulante
650.597 689.495
790.632 855.524
13 Impostos e contribuições a recuperar
Controladora
Consolidado
Imposto de renda 2021
2020
2021
2020
juros sobre capital próprio
6.036
2.854
6.036
2.854
Imposto de renda - mútuo
3.994
3.994
Outros
714
600
2.190
2.951
10.744
3.454 12.220
5.805
14 Caixa restrito: Com a entrada do recurso proveniente da emissão das debêntures (nota explicativa 16) e como parte das garantias dessa operação,
a Companhia constituiu o preenchimento das contas reservas no Banco Citibank, referentes as: (i) garantias de O&M (operação e manutenção) no valor
de R$ 5.050; e (ii) serviço da dívida no valor de R$ 55.350. Em maio de 2019
a Companhia contratou fiança bancária e liberou a conta reserva referente ao
item (ii) serviço da dívida. Em 31 de dezembro 2021 a totalidade dos recursos
estão aplicados no fundo de investimentos “Cash Blue fundo de investimento
renda fixa referenciado DI” no Banco Santander. A Composição da carteira está
dvidida em títulos públicos federais e operações compromissadas. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo
em 2021 foi de 4,17% (2,18% no exercício findo em 2020).
15 Investimentos: (a) Movimentação dos investimentos
Triân- Vila do Controgulo
Conde ladora
Em 31 de dezembro de 2019
372.090 244.119 616.209
Resultado de equivalência patrimonial
48.929 28.640 77.569
Dividendos recebidos
(14.657) (15.841) (30.498)
Dividendos mínimos obrigatórios
e juros sobre capital próprio
(23.242) (12.546) (35.788)
Em 31 de dezembro de 2020
383.120 244.372 627.492
Resultado de equivalência patrimonial
46.621 20.014 66.635
Dividendos recebidos
(23.242) (26.549) (49.791)
Dividendos mínimos obrigatórios
e juros sobre capital próprio
(22.145) (11.015) (33.160)
Em 31 de dezembro de 2021
384.354 226.822 611.176
(b) Informações financeiras resumidas das controladas
Triângulo
Vila do Conde
2021
2020
2021
2020
Ativo circulante
179.424 159.650 100.990 119.920
Ativo não circulante
457.775 500.565 201.520 197.856
Passivo circulante
115.452 95.622 43.043 36.157
Passivo não circulante
137.392 181.471 32.643 37.245
Patrimônio líquido
384.355 383.122 226.824 244.374
Lucro líquido do exercício
46.621 48.929 20.014 28.640
Controladora e
16 Debêntures
Consolidado
2021
2020
Debêntures
(a) 439.177 507.598
(8.818) (11.703)
Custo de transação
(b)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
430.359 495.895
Juros
21.002 17.017
Amortização - principal
(55.456) (66.670)
Amortização - juros
(11.671) (18.768)
Amortização - custo de transação
2.885
2.885
Debêntures
(a) 393.052 439.177
(5.933) (8.818)
Custo de transação
(b)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
387.119 430.359
(a) A Companhia emitiu debêntures no dia 18 de dezembro de 2018 destinadas
ao pagamento integral dos financiamentos vigentes nas controladas, realização de contratos de mútuos intercompany e distribuição de recursos para a
controladora da Companhia. O valor total captado foi de R$ 565.000 e o recurso entrou na Companhia no dia 24 de dezembro de 2018. Sobre o saldo
principal da dívida incidem juros CDI + 0,75% ao ano. Os juros remuneratórios
são pagos semestralmente, no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada
ano, sendo o primeiro pagamento em 15 de maio de 2019 e o último na data
de vencimento em 15 de maio de 2023. O valor nominal unitário das debêntures está sendo amortizado em 10 (dez) parcelas semestrais e consecutivas, a
partir do 6º (sexto) mês (inclusive) contado da data de emissão, no dia 15 dos
meses de maio e novembro, de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15
de maio de 2019 e o último na data de vencimento em 15 de maio de 2023. (b)
Refere-se aos custos com comissões bancárias e honorários advocatícios para
obtenção das debêntures. A contra partida foi reconhecida no passivo circulante na rubrica de contas a pagar. A segregação entre circulante e não circulante
está demonstrada a seguir.
Controladora e
Consolidado
2021
2020
Circulante
52.459 49.196
Não circulante
334.660 381.163
387.119 430.359
As debêntures possuem cláusulas restritivas “covenants” não financeiras e
financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento de determinados indicadores financeiros durante a sua vigência. As principais cláusulas
de vencimento antecipado estão descritas a seguir: (a) Inadimplemento, pela
Companhia, de qualquer obrigação pecuniária relativa às debêntures e/ou prevista na escritura; (b) Qualquer forma de transferência ou qualquer forma de
cessão ou promessa de cessão a terceiros; (c) Liquidação, dissolução, extinção, pedido de recuperação judicial e declaração de falência da Companhia e/
ou das controladas; (d) A Companhia deixar de ser uma sociedade por ações;
(e) Distribuição de dividendos superior ao mínimo obrigatório caso esteja inadimplente com a escritura; (f) Aumento de capital nas controladas acima de
R$ 5.000 sem a prévia anuência dos debenturistas; e (g) Descumprimento
dos seguintes índices financeiros (a) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
(ICSD) de no mínimo 1,05 mais de 2 (duas) vezes consecutivas ou 3 (três)
vezes alternadas ou (b) Dívida Líquida/EBITDA ajustado consolidado inferior
ou igual a 3,00 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Abaixo está
demonstrado o cálculo do ICSD e da Dívida Líquida/EBITDA
i. Cálculo do ICSD
2021
(+) EBITIDA ajustado consolidado
170.393
(+) Receita de juros
3.822
(-) CAPEX
(228)
(-) Tributos
(20.772)
(A) Fluxo de caixa gerado consolidado
153.215
Amortização de principal
55.456
Pagamento de juros
11.671
(B) Serviço da divida das debêntures
67.127
(A) Fluxo de caixa gerado consolidado
153.215
(B) Serviço da divida das debêntures
67.127
(C) ICSD (A) / (B)
2,28
2021
ii. Cálculo da Dívida líquida/EBITDA
(+) Debêntures no curto prazo
52.459
(+) Debêntures no longo prazo
340.593
(-) Disponibilidades, caixa e títulos de valores mobiliários
(106.946)
(A) Dívida líquida
286.106
(+/-) Lucro/Prejuízo antes dos imposto de renda
68.870
(+/-) Resultado financeiro líquido negativo/positivo
23.012
(-) Outras receitas operacionais
(1.556)
(+) PIS e COFINS diferidos por conta da aplicação CPC 47
(6.319)
(-) Receita com ativo financeiro da concessão
(101.137)
(-) Receita para cobertura dos gastos com operação e manutenção (25.501)
(+) Receita Anual Permitida no exercício
(menos as deduções da receita)
213.024
(B) EBITDA Ajustado Consolidado
170.393
(A) Dívida líquida
286.106
(B) EBITDA Ajustado Consolidado
170.393
(C) Dívida Líquida/EBITDA Ajustado Consolidado
1,68

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia estava em conformidade com as
cláusulas estabelecidas na escritura das debêntures.
17 Impostos e contribuições a recolher
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Imposto de renda
- 16.602 14.798
Contribuição social
4.641
3.968
Cofins
1.675
1.446
2.280
2.036
PIS
360
314
360
314
IOF
709
708
709
708
Outros
155
174
2.890
2.693
2.899
2.642 27.482 24.517
18 PIS e COFINS diferidos
Consolidado
2021
2020
PIS
9.834 10.962
COFINS
45.299 50.490
55.133 61.451
A segregação entre circulante e não circulante está demonstrada a seguir.
Consolidado
2021
2020
Circulante
12.132 14.399
Não circulante
43.001 47.052
55.133 61.451
Os encargos são apurados sobre o ativo de contrato e são registrados contabilmente pelo Grupo.
Consolidado
19 Imposto de renda e contribuição social diferidos
2021
2020
Imposto de renda
93.407 94.655
Contribuição social
33.628 34.076
127.035 128.731
20 Passivos contingentes: (a) Provisão - Em 31 de dezembro de 2021 e
2020 a Companhia e suas controladas não possuem processos com chances
prováveis de perda. (b) Passivos contingentes - (b.1) Servidão administrativa - A Triângulo indeniza os proprietários por onde a linha de transmissão foi
construída. Inicialmente é atribuído o valor da indenização que é reconhecida
inicialmente como custo do empreendimento. Caso o proprietário não concorde com o valor da indenização, ele aciona juridicamente a Triângulo. Em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 o valor em risco é de R$ 1.330 e R$ 1.080, respectivamente, e foi avaliado pela administração e suportada pelos assessores jurídicos como risco de perda possível. Caso esse valor seja pago aos proprietários,
a Companhia pode pedir à ANEEL a reabertura do processo de unitização e
incluir esses gastos como custo do empreendimento. (b.2) Tributário - Alguns
pedidos de compensações não foram homologadas pela Receita Federal do
Brasil (RFB). A Triângulo entende que possui o direito de utilizar esses créditos
e entrou com processos contra a RFB. Em 31 de dezembro de 2021 o valor
em risco é de R$ 276 (R$ 269 em 31 de dezembro de 2020) em e foi avaliado pela administração e suportada pelos assessores jurídicos como risco de
perda possível. 21 Patrimônio líquido: (a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o capital social subscrito e integralizado é de R$ 85.600
dividido em 85.600 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Todas as ações são detidas pela Celeo. (b) Reserva de lucros - i. Reserva
legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício,
em conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de
2021 e 2020 o valor destinado foi de R$ 2.263 e R$ 3.128, respectivamente. ii.
Dividendo mínimo obrigatório - O estatuto social da Companhia determina
que os acionistas terão direito, em cada exercício social, aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado, na forma do artigo 202
da lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor destinado foi de
R$ 10.749 e R$ 14.858, respectivamente. iii. Dividendo adicional proposto
- Constituída com o lucro líquido após as destinações para a reserva legal e o
dividendo mínimo obrigatório, mediante aprovação dos acionistas. Em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 o valor destinado foi de R$ 32.246 e R$ 44.574,
respectivamente. Os acionistas por meio da assembléia geral ordinária realizada em 26 de abril de 2021 aprovaram os dividendos adicionais propostos
constituídos em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$ 44.574. Esse saldo foi
transferido para o passivo circulante na rubrica de dividendos a pagar. iv. Retenção de lucros - Constituída com o lucro líquido após as destinações para
a reserva legal e os dividendos mínimos obrigatórios, mediante aprovação dos
acionistas. Em abril de 2020, conforme AGO realizada, houve a transferência
R$ 27.366 referente a dividendo adicional proposto para retenção de lucros.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia pagou o
montante de R$ 14.000 e R$ 13.000 como dividendos para a sua controladora.
v. Reserva de lucros a realizar - Refere-se ao impacto da adoção do CPC 47/
IFRS 15 conforme descrito na nota explicativa 7.3. 22 Lucro básico e diluído
por ação: O cálculo do lucro básico e diluído por ação foi baseado no lucro
líquido atribuído aos detentores de ações ordinárias e na média ponderada de
ações ordinárias em circulação.
Controladora e
Consolidado
2021
2020
Lucro líquido do exercício
45.258 62.560
Média ponderada das ações emitidas
85.600 85.600
0,53
0,73
A Companhia não possui ações ordinárias diluídas, portanto o lucro básico e
diluído por ação é o mesmo.
Consolidado
23 Receita operacional líquida
2021
2020
Remuneração do ativo de contrato
121.043 135.468
Receita de operação e manuntenção
25.501 24.381
Compartilhamento de instalação
1.556
2.505
Parcela variável
(175)
(478)
Receita bruta
147.925 161.875
PIS e COFINS correntes
(19.296) (19.591)
PIS e COFINS diferidos
6.319
5.454
Encargos setoriais
(7.995) (8.127)
Deduções da receita
(20.972) (22.264)
126.953 139.612
24 Serviços de terceiros: (a) Custos operacionais
Consolidado
2021
2020
Serviço de operação e manuntenção
(i)
(5.480) (5.480)
Reparo e manutenção das instalações de transmissão (ii)
(1.210) (2.137)
Contrato de compartilhamento de instalação
(1.417) (1.114)
Diversos
(2.931) (2.029)
(11.038) (10.760)
i. Refere-se a prestação de serviço para operação e gerenciamento de manutenção das instalações de transmissão realizado pela Celeo. ii. Refere-se
aos custos que o Grupo teve para reparo e manutenção das suas linhas de
transmissão.
Consolidado
(b) Despesas operacionais
2021
2020
Prestação de serviços administrativos
(i)
(5.607) (5.607)
Consultorias
(893)
(668)
Diversos
(627)
(444)
(7.127) (6.719)
i. Refere-se a prestação de serviços administrativos realizados pela Celeo.
Controladora
Consolidado
25 Despesas financeiras líquidas
2021
2020
2021
2020
Rendimento de aplicação financeira
246
208
3.663
1.849
Receita de juros do mútuo
4.725
7.332
Outras receitas
159
24
Receitas financeiras
4.971
7.540
3.822
1.873
Juros das debêntures
(21.002) (17.017) (21.002) (17.017)
Custo de transação - debêntures
(2.885) (2.885) (2.885) (2.885)
Outras despesas
(2.119) (1.847) (2.947) (3.335)
Despesas financeiras
(26.006) (21.749) (26.834) (23.237)
(21.035) (14.209) (23.012) (21.364)
26 Imposto de renda e contribuição social
Consolidado
2021
2020
Resultado antes dos impostos
68.870 86.157
Despesa de IRPJ e CSLL à alíquota nominal de 34%
(23.416) (29.293)
Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM
3.701
(Adições) exclusões
(196)
1.995
Despesa de IR e CS à alíquota efetiva
(23.612) (23.597)
Alíquota efetiva
34%
27%
27 Transações com partes relacionadas:
(a) Dividendos e juros sobre capital próprio a receber
Controladora
2021
2020
Triângulo
43.209 21.288
Vila do Conde
22.553 11.646
65.762 32.934
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Triângulo e a Vila
do Conde pagaram o montante de R$ 23.242 e R$ 26.549 e R$ 29.314 e
31.682, respectivamente, de dividendos e juros sobre capital próprio para a
Companhia.
Controladora
(b) Mútuo
Ativo
Passivo
2021
2020
2021
2020
Triângulo
36.724 79.395
4.227
6.501
Triângulo - IOF
955
955
Vila do Conde
6.739
498
831
Vila do Conde - IOF
153
153
37.832 87.242
4.725
7.332
No dia 31 de dezembro de 2018, a Companhia celebrou contratos de mútuo
com as suas controladas no valor total de R$ 150.000 com a Triângulo e R$
29.500 com a Vila do Conde, que serão recebidos em parcelas semestrais,
iguais e sucessivas, pelo período de 48 meses a contar da data do pagamento, com atualização de juros de 3% ao ano indexado 100% ao certificado de
depósito bancário (CDI). Com o recurso do mútuo, as controladas quitaram
integralmente os financiamentos com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). A movimentação do mútuo está demonstrada
a seguir.
Triân- Vila do Controgulo
Conde ladora
Em 31 de dezembro de 2019
120.298 10.258 130.556
Receita de juros
6.501
831
7.332
Recebimento de principal
(39.535)
(854) (40.389)
Recebimento de juros
(6.914) (3.343) (10.257)
Em 31 de dezembro de 2020
80.350
6.892 87.242
Receita de juros
4.227
498
4.725
Recebimento de principal
(42.735) (6.651) (49.386)
Recebimento de juros
(4.163)
(586) (4.749)
Em 31 de dezembro de 2021
37.679
153 37.832
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da receita de remuneração da infraestrutura de concessão com base na Taxa
Interna de Retorno (“TIR”) de cada projeto, juntamente com a variação do IPCA
(Triângulo) e do IGP-M (Vila do Conde). Com a entrada em vigor em 1º de janeiro de 2018 do CPC 47/IFRS 15, o direito à contraprestação por bens e
serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não
somente a passagem do tempo enquadram as controladas nessa norma. Com
isso, as contraprestações passam a ser classificadas como um “Ativo de Contrato”. As receitas relativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: i. Reconhecimento de receita de construção, tendo
por base a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera
a margem de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda
a margem de construção é reconhecida durante a obra e variações positivas
ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, as controladas utilizaram um modelo que apura o custo de financiar o
cliente (no caso, o poder concedente). A taxa de desconto para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento
inicial do projeto e não sofre alterações posteriores. ii. Reconhecimento da receita de operação e manutenção, considerando uma margem sobre os custos
incorridos para cumprimento das obrigações de performance de operação e
manutenção previstas no contrato de concessão, mensalmente, após o término da fase de construção. iii. Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo de contrato reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo de contrato, utilizando a taxa de desconto definida no início de
cada projeto. A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada por meio dos dois fluxos de caixa descritos a seguir: i. Parte
por meio de valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa à
RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP são determinados pelo
Operador Nacional do Setor Elétrico (“ONS”) conforme contrato de concessão
e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da
rede de transmissão disponibilizada. ii. Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder
Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. O impacto da transição do
ativo financeiro para ativo de contrato foi reconhecido na conta de Reserva de
lucros a realizar. Em 1 de dezembro de 2020 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou o Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/n° 04/2020 (Ofício) para
fornecer orientação quanto aos aspectos relevantes do CPC 47/IFRS 15 e do
CPC 48/IFRS 9 que devem ser observados na elaboração das Demonstrações
Financeiras das Companhias Transmissoras de Energia Elétrica em 31 de dezembro de 2020, com destaque para a necessidade de atribuição de margens
para o reconhecimento das receitas de construção e de operação e manutenção da infraestrutura, bem como para a taxa utilizada para a remuneração dos
contratos de concessão, que deve corresponder à taxa implícita remanescente
de cada projeto, após a alocação das margens de construção, que varia conforme o projeto, de 8% a 28%, e de operação e manutenção, que varia de 20%
a 25%. A Companhia não identificou a necessidade de reconhecer quaisquer
ajustes como consequência da publicação desse Ofício, tendo em vista que
desde a adoção do CPC 47/IFRS 15 em 01 de janeiro de 2018 foram adotadas
as seguintes políticas contábeis: i. Atribuição de margens de operação e manutenção no início de cada projeto para o reconhecimento das respectivas receitas. ii. A atualização monetária do ativo de contrato é reconhecida pela taxa
estabelecida no início de cada projeto e que é obtida após a alocação das
margens de construção e de operação. A taxa que remunera o ativo de contrato varia entre 9%a.a. e 16%a.a. e a taxa interna de retorno utilizada para viabilidade dos projetos de transmissão varia entre 10%a.a. e 15%a.a., nominal e
antes dos impostos. 7.4 Ajuste a valor presente de ativos e passivos - Os
ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente
e ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa
de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração do Grupo. 7.5 Imposto de renda e contribuição social - O imposto de
renda (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) do exercício
corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com
IRPJ e CSLL compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no
resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados
abrangentes. O Grupo determinou que, quando aplicável, os juros e multas
relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e portanto
são contabilizados de acordo com o CPC 32 – Tributos sobre o lucro. (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social correntes - A despesa de
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com
relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar
ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal
pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos
critérios forem atendidos. (b) Despesas de imposto de renda e contribuição
social diferidos - Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida.
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão
utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente
um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos
planos de negócios do Grupo. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada
data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja
mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base
nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas
forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data
do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual o Grupo espera recuperar
ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos. 7.6 Provisões - As
provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e
se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas por meio do desconto dos
fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as
avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 7.7 Provisões para perdas esperadas de créditos - A Provisões para perdas esperadas de créditos (“PEC”), quando aplicável, é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas na realização da conta de concessionárias e permissionárias e de títulos a receber, cuja recuperação é considerada improvável. O Grupo possui políticas para cálculo da provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa cuja metodologia tem como premissa de provisionamento o histórico do comportamento de
pagamento dos clientes, baseado na experiência histórica das perdas efetivas.
As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança administrativa. Em caso de inadimplência por parte
do clientne, o Grupo comunica o não pagamento ao ONS, solicitando o acionamento do mecanismo de garantia financeira. Em 31 de dezembro de 2021 e
2020 o Grupo não possui provisão para PEC. 7.8 Receitas e despesas financeiras - A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo
método dos juros efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo
da vida esperada do instrumento financeiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo
financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação)
ou ao custo amortizado do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada
por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois do reconhecimento
inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo
da receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto. 8 Novas normas
e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021. A Companhia não
adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. (a)
Contratos Onerosos - custos para cumprir um contrato (alterações ao
CPC 25/IAS 37) - As alterações especificam quais os custos que uma entidade
inclui ao determinar o custo de cumprimento de um contrato com o objetivo de
avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se a períodos anuais
com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data
em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na data da aplicação
inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é reconhecido como um
ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou outros componentes do
patrimônio líquido, conforme apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia determinou que todos os contratos existentes em 31 de
dezembro de 2021, se aplicável, serão concluídos antes das alterações entrarem em vigor. (b) Outras normas - Não se espera que as seguintes normas
novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19
(alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC
15); (iv) Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações
ao CPC 26); (v) IFRS 17 Contratos de Seguros; (vi) Definição de estimativa
contábil ( Alterações CPC 23); (vii) Divulgação de políticas contábeis (Alterações CPC 26); e (viii) Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação (Alterações CPC 32). Embora normas novas ou
alteradas que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas
novas ou alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
Controladora
Consolidado
9 Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020
2021
2020
Conta corrente
92
5
318
110
CDB
(a)
4.094
Operações compromissadas
(b)
633
4.000
92
5
5.045
4.110
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nário provável (12,75% e 5,73%) foi considerada da “Mediana - TOP 5” médio
prazo para o ano de 2022. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos
financeiros - Os valores justos são determinados com base nos preços de
mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de fluxos
de caixa futuros esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa, títulos
e valores mobiliários e outros ativos e passivos financeiros são equivalentes
ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos
valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente segue os níveis: (i) nível I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter
acesso na data de mensuração; (ii) nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no nível I, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou
indiretamente; e (iii) nível III - são informações não observáveis para o ativo ou
passivo. Todos os ativos e passivos financeiros foram classificados no nível II
e não houve transferências de níveis no exercício. 29 Cobertura de seguros:
O Grupo possui como política a contratação de seguros para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza da sua atividade. O Grupo possui cobertura
de seguros de responsabilidade civil e riscos operacionais contra incêndios e
riscos diversos para os bens atrelados ao contrato de concessão, exceto para
as torres das linhas de transmissão. As coberturas de seguros para as torres
que estão compreendidas nas apólices, não refletem os riscos efetivos que
possam ocorrer e os prêmios cobrados no mercado pelas seguradoras são
elevados. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a cobertura de seguros contra
riscos operacionais era composta por R$ 170.696 para danos materiais e R$
10.000 para responsabilidade civil. 30 Coronavírus (COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou o surto de Coronavírus (COVID- 19) como uma pandemia e desde
então vem reforçando a necessidade da adoção de medidas restritivas como
um dos pilares de combate à pandemia, principalmente no que diz respeito
ao distanciamento social. No Brasil, assim como em outros países do mundo,
a pandemia provocou o fechamento de empresas em todos os segmentos,
afetou os processos de produção, interrompeu as cadeias de suprimentos e
também grande redução do consumo, resultando em um impacto econômico significativo. (b) Impacto nas demonstrações financeiras - Em 31 de
dezembro de 2021, considerando o estágio atual da disseminação do surto
de COVID-19, a Companhia avaliou os possíveis impactos da pandemia de
forma mais assertiva em relação aos períodos anteriores. Até o momento não
foi percebida nenhuma alteração na disponibilidade da Companhia causada
pelas medidas de combate à COVID-19, bem como não houve impactos significativos identificados nos resultados da Companhia.

A segregação entre circulante e não circulante está detalhada a seguir.
Controladora
2021
2020
Circulante
37.832 44.364
Não circulante
- 42.878
37.832 87.242
(c) Dividendos a pagar - No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e
2020 a Companhia pagou para a sua controladora o montante de R$ 28.858 e
R$ 22.122, respectivamente, de dividendos.
(d) Transações comerciais
Controladora
2021
2020
Triângulo
(6.522) (6.522)
Vila do Conde
(4.565) (4.565)
(11.087) (11.087)
Refere-se ao contrato que as controladas Triângulo e Vila do Conde possuem
com a Celeo para operação e gerenciamento de manutenção das instalações
de transmissão e para prestação de serviços administrativos. (e) Remuneração da administração - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve
atribuição de pagamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, uma vez que os mesmos recebem um salário unificado, pago pela Celeo
e outras afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o compartilhamento de despesas corporativas comuns, em virtude da atuação dos administradores em todas as empresas do grupo. 28 Gestão de riscos financeiros:
(a) Considerações gerais e políticas - O Grupo administra seus capitais
investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e maximizar
o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo
identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela administração,
tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez
(iv). O Grupo não operou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo
nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - O Grupo administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus
negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às
outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para adequar sua
estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a emissão de
novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de adequação
de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo
da possibilidade do Grupo incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas
de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices de preço, que
impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento
22dasFinanceiro
aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento do Grupo possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se
à possibilidade do Grupo incorrer em perdas devido ao não cumprimento de

obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das
contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade do Grupo incorrer em perdas resultantes do não recebimento de
valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco
e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, o Grupo monitora o
volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança,
realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui
ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito
com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, o Grupo segue as disposições
de sua política de risco de crédito que tem como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização
de instituições financeiras consideradas de primeira linha. O Grupo realiza
o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para
as instituições financeiras com as quais o Grupo possui operações em aberto.
iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade do Grupo não honrar com seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pelo Grupo busca constantemente a
mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos o alongamento de
prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação
de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa
permite a identificação de eventuais necessidades de captação de recursos,
com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores
fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base na política de crédito do Grupo,
com o objetivo de preservar a liquidez do Grupo e têm como diretriz alocar ao
máximo os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros - O Grupo efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base
na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Na realização do teste, o Grupo assume que o valor apresentado estivesse
em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados três
cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de juros
futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução de
50% do cenário provável, respectivamente.
Consolidado
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(13.595) (10.197) (6.798)
Debêntures
Aumento do IPCA
22.522 16.891 11.261
* fonte: série de estatísticas consolidadas publicadas em 31 de dezembro de
2021 no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o ce-

Relatório dos auditores independentes
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Três perguntas: Casa do Construtor – desafios e perspectivas
Por Jorge Priori

A

Casa do Construtor é a maior rede franqueadora
de locação de máquinas e
equipamentos de pequeno
porte para a construção
civil da América Latina.
Fundada em 1993, a empresa, que começou a operar com franquias em 1998,
vem passando por um forte
processo de expansão nos
últimos anos, principalmente durante a pandemia.
Depois de fechar 2019 com
276 unidades e faturamento
de R$ 279 milhões, a Casa
do Construtor fechou 2021
com 401 unidades e faturamento de mais de R$ 500
milhões. Conversamos com
Altino Cristofoletti Júnior,
CEO da Casa do Construtor, sobre os impactos da
pandemia na operação da
empresa, seus planos de digitalização e as perspectivas
para 2022 diante de um cenário econômico bastante
desafiador.
Como a pandemia impactou a operação da Casa do Construtor?
A pandemia trouxe um
momento muito desafiador,
mas também com muita

aprendizagem. Logo quando começou a pandemia,
negociamos ou suspendemos algumas taxas para os
franqueados, o que deu mais
fôlego aos empreendedores
e favoreceu uma adaptação
mais rápida. Além disso,
aceleramos nosso processo
de digitalização, implantando ou aprimorando canais
virtuais para franqueados
e para o consumidor. Outro ponto importante é que
notamos o crescimento de
consumidores pessoas físicas em nossas lojas, tanto que atualmente 52% de
nossos contratos de aluguel
são emitidos para pessoas
físicas não ligadas à construção civil.
Outro fator importante
foi a classificação da construção civil como atividade
essencial, o que permitiu
que a Casa do Construtor
continuasse operando mesmo com algumas restrições
no atendimento em grande parte do Brasil. Muitas
pessoas fizeram pequenas
reformas, limpezas etc. Estabelecimentos comerciais
que tiveram que ficar fechados nesse período (como bares e restaurantes)
também aproveitaram para
realizar pequenas reformas,

Casa do Construtor

manutenções e limpezas.
Em 2020, a rede Casa do
Construtor registrou um
aumento de 18%.
A Casa do Construtor
opera num modelo de
lojas próprias e franqueadas onde uma pessoa se
dirige à loja para alugar
um equipamento. Existem planos de digitalização da operação?
Embora o modelo de lojas físicas seja importante, a
Casa do Construtor sempre
manteve o foco na conveniência do cliente. Desde o
início dos anos 2010 a rede
oferece a possibilidade do
cliente realizar a locação
através do telefone. Nos
últimos anos expandimos
o atendimento para canais
virtuais, principalmente o
whatsapp.
Como a empresa está
sentindo o processo de
retomada da economia e
se preparou para o desafiador cenário econômico
de 2022?
A Casa do Construtor
tem registrado números
expressivos nos últimos
meses. O ano de 2021 foi
de recordes: a rede cresceu
54%, ultrapassando o fatu-

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

ramento de R$ 500 milhões
e o número de 400 lojas distribuídas por todo Brasil e
Paraguai (duas unidades).
O distanciamento social
e o maior tempo das pessoas em casa incentivaram
cuidados variados com as
moradias, e a rede aprovei-

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

tou esta oportunidade para
se desenvolver.
Para 2022, temos um
plano bem estruturado para expansão da rede, com a
meta de chegarmos a 600
lojas até o final do ano e
aumentarmos o faturamento em 50%. Nosso grande

sonho é atingirmos 1.000
lojas até 2024. Para isso, temos focado muito na produtividade e lucratividade
das operações, visto que um
dos grandes pilares desse
crescimento é que os franqueados atuais abram mais
lojas.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4
AVISO AOS ACIONISTAS. Comunicamos que se encontram à disposição
dos Srs. Acionistas, na sede da sociedade à Av. Dr. José Alves de Azevedo
nº 233, Parque Rosário, Campos dos Goytacazes/RJ, os documentos
a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, referente ao exercício
social encerrado em 31/12/2021. Campos dos Goytacazes, 17/03/2022.
Juscelio Azevedo de Souza - Diretor; Marcio Salles Gomes - Diretor.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6
AVISO AOS ACIONISTAS. Comunicamos que se encontram à disposição
dos Srs. Acionistas, na sede da sociedade à Rua Marques de Paraná nº 110,
Centro, Niterói/RJ, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76,
referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Niterói, 17/03/2022.
Felipe Pimentel Turon - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

COOTRAB – Cooperativa Central de Trabalho Ltda.
CNPJ nº 08.623.284/0001-84. NIRE nº 33.4.0004779-6.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
O Conselho de Administração da COOTRAB - COOPERATIVA CENTRAL
DE TRABALHO LTDA, convoca suas filiadas a reunirem-se em
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA no dia 31 de março de 2022, na sua
sede à Av. Roberto Silveira, 142, sala 306, Centro, Maricá-RJ, na forma
do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71, com 1ª convocação às 13:00h,
com quorum mínimo de instalação de 2/3 do número de filiadas; com 2ª
convocação às 14:00h com quorum mínimo de instalação de metade mais
um do número de filiadas; com 3ª e última convocação às 15:00h, com a
presença de qualquer número de delegados presentes, para analisarem
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - prestação e aprovação
das contas dos órgãos de administração – exercício 2021 - acompanhada
de parecer do Conselho Fiscal, 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, deduzindose, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; III – Eleição
dos membros do Conselho Fiscal, IV – Assuntos Gerais. Marica, 21 de
março de 2022. Andréa Perrone - Presidente.

O SINDICATO DOS REVENDEDORES DE GÁS (GLP)
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIRGASERJ
CNPJ: 03.988.689/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 2022
O Presidente executivo do Sindicato dos Revendedores de Gás (GLP) do estado do Rio de Janeiro, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 46
parágrafos único do Estatuto Social, aprovada pela assembleia geral, do dia
21/03/2022,em cumprimento ao disposto no artigo 50 do Estatuto Social, convoca todos os associados do Sindicato, que estejam em dia com suas obrigações estatutárias, para participar das eleições Sindicais, que se realizará no dia
08 de abril de 2022 horário de 8h (oito horas) até as 17h (dezessete horas),
para Diretor administrativo, Diretor Financeiro, Diretor de Relações Sindicais
e Conselho Fiscal, conforme artigo 22, do Estatuto Social, para o quadriênio
2022/2026, A coleta de votos ocorrerá através de mesas coletoras fixas. O
prazo para registro de chapas será de 5 (cinco) dias úteis, contados na data de
publicação do presente edital, devendo os requerimentos serem protocolados
perante a Rua Senador Dantas, 117, sala 908- centro- RJ, no horário de 9h
(nove horas) às 16h (dezesseis horas), a onde será realizada a eleição, atendendo as exigências estatutárias. Conforme artigo 58, O prazo para impugnações será de três dias, para garantia da lisura, transparência e imparcialidade
do pleito, após o encerramento de prazo para registro das chapas, os demais
atos do processo eleitoral ficarão a cargo da Comissão Eleitoral, designada nos
termos do artigo 51 do Estatuto Social. Rio de Janeiro, 21 de março de 2022,
Luiz André de Barros Vasserstein

UNIC – COOPERATIVA DE TRABALHO.
CNPJ nº 24.314.814/0001-69 - NIRE nº 33.4.0005476-8
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho de Administração da UNIC - COOPERATIVA DE TRABALHO,
convoca seus
sócios a reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, em 31 de março de 2022, em sua sede, à rua Joaquim
Gomes de Andrade, 161, B, Coelho da Rocha – S.J.Meriti/RJ, na forma
do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 1º e 3º da Lei nº 12.690/12,
com 1ª convocação às 09:00h, com quorum mínimo de instalação de
2/3 do número de sócios; com 2ª convocação às 10:00h com quorum
mínimo de instalação de metade mais um do número dos sócios; com 3ª
e última convocação às 11:00h, com a presença de 50 (cinquenta) sócios
ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o
menor número, para analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: I – prestação e aprovação das contas dos órgãos de administração
– exercício 2021 - acompanhada de parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: a) Relatório de 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 do Conselho Fiscal. São
João de Meriti, 21 de março de 2022 – Cíntia Monteiro Alves.

APOIO DESTE VEÍCULO

ADMCOOPER – COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS E LOGÍSTICA.
CNPJ nº 24.335.225/000-67 - NIRE nº 33.4.0005477-6
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho de Administração da ADMCOOPER – COOPERATIVA DE
TRABALHO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS
E LOGÍSTICA, convoca seus sócios cooperados a reunirem-se em
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA no dia 31 de marçol 2021, na Av
Roberto Silveira, 142/306, Centro – Marica/RJ, na forma do disposto
no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 1º e 3º da Lei nº 12.690/12, com 1ª
convocação às 16:00 h, com quórum mínimo de instalação de 2/3 do
número de sócios; com 2ª convocação às 17:00 h com quórum mínimo
de instalação de metade mais um do número dos sócios; com 3ª e última
convocação às 18:00 h com a presença de 50 (cinquenta) sócios ou, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor
número, para analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I prestação e aprovação das contas dos órgãos de administração – exercício
2021 - acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, 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 – Assuntos
Gerais. Marica, 21 de março de 2022. Pedro Vitor Camargo da Fonseca.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
IV. Principais Fatos Administrativos Ocorridos no Exercício
I. Aos Acionistas.
A Administração da Technos S.A. (“Companhia”) apresenta suas demonstrações financeiras referentes ao exercício
Durante o exercício social, não houve a necessidade do Conselho de Administração da Companhia deliberar e,
social findo em 31 de dezembro 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.
consequentemente, aprovar aumento de capital.
II. Apresentação do desempenho dos negócios sociais da Companhia
Também não houve outro fato administrativo ocorrido no exercício de 2021 que necessite ser destacado nesta seção.
A Companhia desenvolve, monta e distribui relógios desde 1956, diretamente ou por meio de suas subsidiárias que
V.
Política de Reinvestimento de Lucros e Distribuição de Dividendos
são vendidos em todo o território nacional. A receita operacional bruta da Companhia, ilustrada na tabela a seguir,
O Estatuto Social da Companhia determina que os lucros apurados em cada exercício social terão a destinação que
consiste em receitas advindas: (i) da venda de relógios e óculos; e (ii) da prestação de serviços de assistência técnica.
a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
2021
Variação (%) 2020/2021
funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em lei. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações
(em milhões de reais, exceto percentuais)
prevê que, do lucro líquido do exercício social, obtido após a dedução dos prejuízos acumulados e a provisão para o
Receita Bruta
imposto de renda, 5% serão destinados para constituição da reserva legal, até atingir 20% do capital social.
Venda de Produtos
282,8
349,3
23,5%
Após a constituição da reserva legal, o Estatuto Social determina que o lucro que remanescer, ajustado pela constiAssistência Técnica
2,3
1,6
-28,7%
tuição de reservas de contingências e/ou sua respectiva reversão, se for o caso, será distribuído na seguinte ordem:
Total
284,5
350,9
23,1%
(a) 25%, no mínimo, será destinado para pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas, compensados os diviExercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
2021
Variação (%) 2020/2021
dendos semestrais e intermediários que tenham sido declarados; e (b) o saldo terá a destinação que for deliberada
(em milhões de reais, exceto percentuais)
pela Assembleia Geral.
Venda de Produtos (por Canal de Distribuição)
A distribuição dos dividendos da Companhia ocorre anualmente. De acordo com o Estatuto Social vigente, a ComLojas Especializadas (1)
191,5
241,7
26,2%
panhia poderá levantar balanços semestrais e ainda, em qualquer época, balanços extraordinários e o Conselho de
Magazines
91,3
107,6
17,8%
Administração poderá, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, declarar dividendos intermediários à conta de
Total
282,8
349,3
23,5%
lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Não existem restrições
b) Assistência Técnica
Nossa receita bruta com assistência técnica passou de R$2,3 milhões no exercício social encerrado em 31/12/20 para
à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamento que sejam especialmente aplicáveis à ComR$1,6 milhões no exercício social encerrado em 31/12/21, representando queda de 28,7%.
panhia, assim como não existem restrições impostas por contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais.
c) EBITDA e EBITDA Ajustado
Em fevereiro de 2022, a Companhia divulgou o pagamento de dividendos intercalares de R$6 milhões, o que não
Reportamos nosso EBITDA de acordo com a instrução 527/12 da CVM. Para melhor refletir a geração de caixa operaacontecia desde 2015.
cional e recorrente da empresa, reportaremos também o EBITDA Ajustado, que poderá ser conciliado com o EBITDA
VI. Auditores
considerando os ajustes que seguem na tabela abaixo:
Nos termos da Instrução CVM nº 381/2003, os auditores independentes da Companhia são a KPMG Auditores Inde2020 AV (1) (%) 2021 AV (1) (%) AH (2) (%)
pendentes desde janeiro de 2017.
(=) Lucro Líquido
(28,2)
(11,5) 28,1
8,9
199,7
(+) Depreciação e Amortização
(11,0)
(4,5) (8,9)
(2,8)
(19,7)
A política da Companhia em relação aos auditores independentes, na prestação de serviços não relacionados à audi(+/-) Resultado Financeiro
(24,5)
(10,0) (15,0)
(4,8)
(38,6)
toria externa, substancia-se nos princípios que preservam a independência do auditor. Esses princípios estabelecem
(+) Impostos Correntes
(1,9)
(0,8) (1,6)
(0,5)
(17,1)
que: (i) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (ii) o auditor não deve exercer funções gerenciais; e (iii) o
(+/-) Impostos Diferidos
7,7
3,1 (6,0)
(1,9)
(178,0)
auditor não deve advogar por seu próprio cliente.
(=) EBITDA (CVM 527/12)
1,6
0,7 59,5
18,9
3.584,5
Adicionalmente, dentre os procedimentos adotados pela Companhia para evitar a existência de conflito de interesses,
(+/-) Provisão para Contingências¹
1,6
0,7 (2,9)
(0,9)
(277,2)
(+) Outras Despesas Não Recorrentes²
(2,6)
(1,1) 4,6
1,5
0,0
perda de independência ou objetividade dos auditores independentes, destacam-se os seguintes: (i) a contratação e
(+) Impacto do AVP sobre o Resultado Operacional3
(3,5)
(1,4) (5,4)
(1,7)
51,6
negociação de quaisquer serviços fora do escopo da auditoria deve ser sempre realizada junto a equipes diferentes
(=) EBITDA Ajustado
6,2
2,5 63,2
20,1
921,1
daquelas que prestam os serviços de auditoria liderados por outros sócios e sem qualquer comunicação entre si; e
¹Ajuste de imposto sobre provisão de estoque obsoleto
(ii) as contratações de serviços dos auditores externos devem sempre ser discutidas com o Conselho de Administra² Despesas não recorrentes ou não operacionais
3
ção da Companhia.
Ajuste de AVP que impacta como redutor da receita bruta (afeta o EBITDA CVM) e que aumenta a receita financeira
Dessa forma, considerando a natureza dos serviços prestados, a Companhia entende, com base na confirmação
(não afeta o EBTIDA CVM) da Companhia e acaba descasando a visão do EBITDA CVM
Em 2021, o EBITDA ajustado de R$63,2 milhões, melhor performance desde 2016.
dos auditores, que durante o exercício de 2021 os auditores externos não prestaram serviços que pudessem imIII. Investimentos
pactar a independência e a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria das demonstrações
Os investimentos da Companhia se concentram, usualmente, em sete principais tipos: (i) investimentos na estrutura e
financeiras.
maquinário da planta em Manaus; (ii) investimentos em hardware e software de tecnologia; (iii) investimentos em automóveis para nossa equipe de vendas; (iv) investimentos na manutenção de imóveis; (v) investimentos em mobiliário
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.
de ponto de venda associado ao projeto de franquias, (vi) móveis e utensílios; e (vii) Marcas e Patentes.
Joaquim Ribeiro
O montante total de investimentos totalizou R$11,5 milhões no exercício social encerrado em 31/12/21 e R$6,0 milhões no exercício social encerrado em 31/12/20.
Diretor Presidente
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
2021
2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa restrito
Contas a receber de clientes
Dividendos a receber
Estoques
Impostos a recuperar
IR e CSL a recuperar
Instrumentos financeiros derivativos
Outros
Ativos não circulantes mantidos para venda
Não circulante
Depósitos vinculados
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

Consolidado
Nota
2021
2020 Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Impostos, taxas e contribuições sociais a pagar
4
40
6
89.633
65.258
IR e Contribuições retidos na fonte
5
7.706
11.313
Salários e encargos sociais a pagar
Dividendos a pagar
7
142.792
133.452
Valor a pagar por aquisição societária
24
1.399
Instrumentos financeiros derivativos
Arrendamento a pagar
8
106.824
76.979
Provisão para honorários de êxito
17
34.965
32.723
Contas a pagar - cessão de direitos creditórios
Contas a pagar a controladas
17
22.733
10.880
Outros
25
394
407
circulante
25
11.780
11.473 Não
Empréstimos e financiamentos
40
1.430
416.827
342.485
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para contingências
12
1.452
3.380
Impostos, taxas e contribuições sociais a pagar
40
1.430
418.279
345.865
Valor a pagar por aquisição societária
Arrendamento a pagar
Provisão para honorários de êxito
6
666
3.728
15
2.562
3.500 Patrimônio líquido
17
3.148
23.997
Capital social
Ações em tesouraria
16
8
2.509
2.781
Gastos com emissão de ações
9
349.317
315.170
Reservas de capital e opções outorgadas
Ajuste de avaliação patrimonial
11
25.654
28.129
Reserva de lucro de incentivo fiscal reflexa
10
189.912
190.815
Reserva de Lucro
Dividendo adicional proposto
349.325
315.170
224.451
252.950
Total do patrimônio líquido
349.365
316.600
642.730
598.815 Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota
13
15
17
17

25
14
18
18
24

13
17
16
17
6
14
18

Controladora
2021
2020

Consolidado
2021
2020

111
33
20
5.586
14.433
168
20.351

38
33
14
221
305

13.696
44.802
6.369
570
11.700
6.957
1.103
178
2.415
3.167
9.710
8.489
109.156

4.468
14.286
4.761
1.450
4.459
1.371
1.103
2.186
2.027
19.830
10.741
66.682

20.351

305

120.003
21.529
55.987
1.551
114
3.667
1.709
204.560
313.716

133.732
15.559
53.938
1.696
4.230
2.050
4.633
215.838
282.520

130.583
(20.075)
(10.870)
203.488
(14.099)
18.619
18.163
3.205
329.014
349.365

130.583
(11.208)
(10.870)
204.432
(14.134)
14.287
3.205
316.295
316.600

130.583
(20.075)
(10.870)
203.488
(14.099)
18.619
18.163
3.205
329.014
642.730

130.583
(11.208)
(10.870)
204.432
(14.134)
14.287
3.205
316.295
598.815
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Nota
2021
2020
2021
2020 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
28.081 (28.163)
28.081 (28.163)
Receita líquida
21
- 314.402 244.607 Itens que podem subsequentemente ser reclassificados para o resultado
35
(27)
Custo das vendas
22
- (149.226) (132.208) Operações no exterior - diferenças cambiais na conversão
Total do resultado abrangente do exercício
28.081 (28.163)
28.116 (28.190)
Lucro bruto
- 165.176 112.399
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Despesas com vendas
22
- (69.425) (63.578)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Perda por redução a valor recuperável de contas a receber
7
(784) (14.704)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Despesas administrativas
22
(2.852)
(2.194) (37.499) (33.850)
Outras despesas
22
(196)
- (20.941) (19.412)
Controladora
Consolidado
Outras receitas
22
14.122
9.529
2021
2020
2021
2020
Prejuízo antes do resultado financeiro e equivalência patrimonial
(3.048)
(2.194)
50.649
(9.616) Fluxo de Caixa das atividades operacionais
28.081 (28.163) 35.618 (33.924)
Resultado de equivalência patrimonial
9
31.130 (25.964)
- Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Receitas financeiras
23
12.246
54.628 Ajuste de itens que não afetam o caixa e/ou não estão
relacionadas com as atividades operacionais:
Despesas financeiras
23
(1)
(5) (27.277) (78.936) Amortização e depreciação
8.890
11.087
Resultado financeiro, líquido
23
(1)
(5) (15.031) (24.308) Provisão (reversão) para valor recuperável de estoques
- (15.904)
5.106
23.777
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
28.081 (28.163)
35.618 (33.924) Baixa de estoque obsoleto
Provisão (reversão) para perda por redução a valor
Imposto de renda e contribuição social
recuperável de contas a receber
784
14.704
Corrente
(1.568)
(1.893) Ajuste a valor de mercado em ativos não circulantes disponíveis para venda
523
1420
Diferido
17
(5.969)
7.654 Provisão (reversão) para contingências
2.049
(700)
2.643
953
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
28.081 (28.163)
28.081 (28.163) Resultado na venda de ativos permanentes
Constituição (reversão) de impairment de bens do
Lucro líquido (prejuízo) por ação (expresso em R$ por ação):
ativo imobilizado e intangível
(5)
2.634
Lucro líquido (prejuízo) básico por ação
Equivalência patrimonial
(31.130) 25.964
Integralmente de operações continuadas (nota 19.6(d))
0,3593 (0,3643) Juros sobre empréstimos
12.001
6.889
Lucro líquido (prejuízo) diluído por ação
Instrumentos financeiros derivativos
191
1.449
103
34.600
Integralmente de operações continuadas (nota 19.6(d))
0,3318 (0,3643) Outras despesas de juros e variação cambial
Despesas com opções de ações
196
3.157
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Outros
(21)
(2)
(38)
(2.874) (2.199) 73.825
44.180
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Variações nos ativos e passivos:
(Valores expressos em milhares de reais)
Redução (aumento) de contas a receber
- (10.124)
3.601
Redução (aumento) nos estoques
- (37.718) 40.530
Controladora
Consolidado
10
20.344
8.846
2021
2020
2021
2020 Redução (aumento) nos impostos a recuperar
17
4
903
3.879
Receita bruta a valor presente
- 345.043 281.035 Redução (aumento) nos outros ativos
14.454
237
16.360 (71.953)
(784) (14.704) Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar
Provisão para perda por redução a valor recuperável de contas a receber
6
(20)
7.241
(2.037)
- 344.259 266.331 Aumento (redução) em salários e encargos sociais a pagar
Aumento (redução) em impostos, taxas e contribuições sociais a pagar
(11)
(984)
(343)
Insumos adquiridos de terceiros
11.603
(1.979) 69.847
26.703
Custo das vendas
- (123.262) (106.975)
1.399
1977
Materiais, energias e serviços de terceiros e outros
(1.229)
(1045) (67.024) (54.012) Dividendos recebidos
Juros
pagos
(13.800)
(12.898)
Perda/recuperação de valores ativos
1.736
(3.360)
- (13.590)
(853)
(2.257)
237 Imposto de renda e contribuição social pagos
Outras (despesas) receitas, líquidas
13.002
(2) 42.457
12.952
(1.229)
(1045) (190.807) (164.110) Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
(1.229)
(1045) 153.452 102.221
Valor adicionado bruto
Aquisição de participação societária
(538)
(8.890) (11.087)
Depreciação e amortização
Resgate de depósitos vinculados
3.203
642
(1.229)
(1.045) 144.562
91.134
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Compras de imobilizado
(2.867) (1.440)
Valor adicionado recebido em transferência
Valor recebido pela venda de imobilizado e ativos destinados a venda
2.201
3.379
Resultado de equivalência patrimonial
31.130 (25.964)
- Compra de ativos intangíveis
(2.670) (1.665)
Receitas financeiras
12.246
54.628 Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimento
(133)
378
11.942
1.128 Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Outros
29.901 (27.009) 168.750 146.890 Depósitos vinculados em garantia a empréstimos - caixa restrito
Valor adicionado total retido
3.962
(4.212)
Distribuição do valor adicionado
Empréstimos pagos
(3.182) (202.333)
Salários e encargos
(1.777)
(1.009) (73.227) (65.650) Empréstimos obtidos
- 209.594
Federais
- (27.762)
(7.760) Aquisição de ações próprias
(12.968)
- (12.968)
Estaduais
(42)
(140) (46.574) (35.621) Arrendamento pago
(2.418) (5.226)
Municipais
(178)
(330) Dividendos pagos aos acionistas da Companhia
(4)
(4)
Incentivos fiscais
35.006
12.424 Aquisição de participação societária
(3.343)
Juros e variações cambiais
(5) (17.001) (73.047) Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de financiamento
(12.968)
(4) (17.949) (2.181)
Outros
(1)
- (10.933)
(5.069) Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
34
(6) 24.375
11.149
Dividendos
(5.586)
(5.586)
- Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 4)
6
12
65.258
54.109
(22.495)
28.163 (22.495)
28.163 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 4)
Lucro (prejuízo) do exercício
40
6
89.633
65.258
(29.901)
27.009 (168.750) (146.890) Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
34
(6) 24.375
11.149
Valor adicionado retido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Gastos com
Ajustes de
Reservas
Capital Ações em
emissão
Reservas
Opções
avaliação de incentivo
social tesouraria
de ações
de capital outorgadas patrimonial fiscal reflexa
Em 31 de dezembro de 2019
130.583
(11.208)
(10.870)
178.802
25.630
(14.107)
42.450
Prejuízo do exercício
Variação cambial em investimento no exterior de controlada
(27)
Absorção de prejuízo do exercício
(28.163)
Em 31 de dezembro de 2020
130.583
(11.208)
(10.870)
178.802
25.630
(14.134)
14.287
Em 31 de dezembro de 2020
130.583
(11.208)
(10.870)
178.802
25.630
(14.134)
14.287
Opções de compra de ações - stock options (Nota 20)
3.157
Aquisição de ações próprias
(12.968)
Entrega de ações – Plano de ações restritas (Nota 20)
4.101
(4.101)
Lucro líquido do exercício
Reserva Legal
Incentivo fiscal de subsidiária
4.332
Dividendo mínimo obrigatório
Retenção de lucros
Variação cambial em investimento no exterior de controlada
35
Em 31 de dezembro de 2021
130.583
(20.075)
(10.870)
174.701
28.787
(14.099)
18.619
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
a. Contexto operacional. A Technos S.A. (a “Controladora” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital
aberto e está sediada na cidade do Rio de Janeiro - RJ - Brasil. A Companhia foi constituída em 6 de dezembro de 2007
e entrou em operação em 8 de janeiro de 2008. Seu objeto social é a participação em outras sociedades, no país ou no
exterior. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia detinha participação de 100% no capital da Technos da Amazônia
Indústria e Comércio S.A. (“TASA”), no capital da SCS Comércio de Acessórios de Modas Ltda. (“SCS”) e no capital da
SCS 2 Comércio de Acessórios de Modas Ltda (“SCS 2”), empresas consolidadas nessas demonstrações financeiras
(conjuntamente “Grupo”). O Grupo tem como atividade principal a fabricação e distribuição no atacado de relógios de pulso.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB). A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de
Administração em 15 de março de 2022. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios
apresentados, salvo disposição em contrário.
2.1. Sazonalidade. A Companhia não opera com impactos sazonais significativos durante o exercício, entretanto, no
mercado interno, em geral, no quarto trimestre a demanda é mais forte do que nos demais trimestres, em razão das
celebrações comemorativas de Natal.
2.2. Base de consolidação. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da
Technos S.A. e de suas controladas diretas e indiretas, conforme descrito na nota explicativa 9, denominadas Grupo.
O controle é obtido quando o Grupo estiver exposto ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento
com a investida e tiver a capacidade de afetar esses retornos por meio do poder exercido em relação à investida. Em 31
de dezembro de 2021 a Touch da Amazônia Indústria e Comércio de Relógios S.A. (TOUCH) foi extinta e consequentemente excluída do quadro societário (Nota explicativa 9). O Grupo avalia se exerce controle ou não de uma investida
se fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle. A consolidação
de uma controlada tem início quando o Grupo obtiver controle em relação à controlada e finaliza quando Grupo deixar
de exercer o mencionado controle. O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos
aos acionistas controladores e aos não controladores do Grupo, mesmo se isso resultar em prejuízo aos acionistas
não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações financeiras das controladas para
alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis do Grupo. Todos os ativos e passivos, resultados, receitas,
despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados com transações entre membros do Grupo, são totalmente
eliminados na consolidação. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos em
uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não controladora
a ser reconhecida é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisição são contabilizados
no resultado do exercício conforme incorridos. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. O percentual de participação nas
empresas do grupo está disposto na nota explicativa 9. A empresa líder do Grupo é a Technos S.A., sediada no Brasil,
onde negocia suas ações na bolsa de valores de São Paulo (BM&FBovespa). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o
Grupo não possuía empresas controladas em conjunto ou coligadas.
2.3. Apresentação de informação por segmentos. A administração da Companhia analisou e concluiu que para fins
de divulgações nessas demonstrações financeiras, em função da estrutura do Grupo e das informações utilizadas para
tomadas de decisão e avaliações de desempenho ser elaboradas considerando os resultados do Grupo como um todo
a Technos S.A. possui somente um segmento.
2.4. Conversão de moeda estrangeira. a. Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de cada uma das empresas do Grupo são mensurados usando a
moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras
individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Companhia e de todas as
suas controladas diretas e indiretas exceto pela controlada indireta MVT Limited cuja moeda funcional é o dólar de Hong
Kong. A moeda de apresentação do Grupo também é o Real. Os ativos e passivos das controladas diretas e indiretas
no exterior são convertidos para reais pela taxa de câmbio da data do balanço, e as correspondentes demonstrações
do resultado são convertidas pela taxa de câmbio da data das transações. As diferenças cambiais resultantes da referida conversão são contabilizadas separadamente no patrimônio líquido. No momento da venda de uma controlada no
exterior, o valor diferido acumulado reconhecido no patrimônio líquido, referente a essa controlada no exterior, é reconhecido na demonstração do resultado. Eventual ágio na compra de uma controlada no exterior após 1º de janeiro de
2009 e eventuais ajustes a valor justo dos valores contábeis dos ativos e passivos resultantes da aquisição são tratados
como ativos e passivos da controlada no exterior e convertidos na data do fechamento. b. Transações e saldos. As
operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes
nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados.
2.5. Caixa e equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. O Grupo considera equivalentes de caixa uma
aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente
de caixa quando tem vencimento de curto prazo; por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.
2.6. Ativos financeiros e passivos financeiros. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a Valor Justo por Meio de Resultado (VJR): (i) é mantido
dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e
(ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal e
juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado a Valor Justo Através de Outros Resultados Abrangentes (VJORA) se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: (i) é
mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais
quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que
são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente
por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em Outros Resultados Abrangentes (ORA). Esta
escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo
amortizado ou VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma
atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível no CPC 48
/ IFRS 9). Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento
significativo que seja inicialmente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição.
2.6.1. Classificação. As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros:
Ativos financeiros mensurados a VJR. Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. Ativos financeiros a custo amortizado.
Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método do juros efetivo. O custo
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Instrumentos de
dívida ao VJORA. Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando o método dos juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em resultados abrangentes. No desreconhecimento, o resultado acumulado
em resultados abrangentes é reclassificado para o resultado. Instrumentos patrimoniais ao VJORA. Esses ativos são
mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos
que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos
são reconhecidos em resultados abrangentes e nunca são reclassificados para o resultado.
2.6.2. Reconhecimento e mensuração. O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos
que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é
inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo
de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.
2.6.3. Compensação de instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido
é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos
e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito
legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de
inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.
2.6.4. Redução ao valor recuperável (Impairment). Ativos financeiros com problemas de recuperação: Em cada
data de balanço, o Grupo avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida
mensurados ao VJORA estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação”
quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observáveis: • Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário; • Quebra de cláusulas contratuais, tais como
inadimplência ou atraso de mais de 90 dias; • Reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não
seriam aceitas em condições normais; • A probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de
reorganização financeira; ou • O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras.
Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial: A provisão para perdas para
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos.
2.7. Ativos mantidos para venda. Os ativos não circulantes ou grupos (contendo ativos e passivos) mantidos para
venda ou distribuição são classificados como mantidos para venda se for altamente provável que serão recuperados
primariamente por meio de venda ao invés do seu uso contínuo. Os ativos, ou grupo de ativos, mantidos para venda, são
geralmente mensurados pelo menor valor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. Qualquer perda por redução ao valor recuperável sobre um grupo de ativos mantidos para venda é inicialmente alocada ao
ágio, e, então, para os ativos e passivos remanescentes em uma base pro rata, exceto pelo fato de que nenhuma perda
deve ser alocada aos estoques, ativos financeiros, ativos fiscais diferidos, ativos de benefícios a empregado, propriedade para investimento e ativos biológicos, os quais continuam a ser mensurados conforme as outras políticas contábeis
do Grupo. As perdas por redução ao valor recuperável apuradas na classificação inicial como mantidos para venda ou
para distribuição e os ganhos e perdas de remensurações subsequentes, são reconhecidos no resultado. Uma vez
classificados como mantidos para venda, ativos intangíveis e imobilizado não são mais amortizados ou depreciados, e
qualquer investimento mensurado pelo método da equivalência patrimonial não é mais sujeito à aplicação do método.
2.8. Instrumentos financeiros derivativos. Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em
que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. O método para
reconhecer o ganho ou a perda resultante depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de
hedge nos casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método depende da
natureza do item que está sendo protegido por hedge. O Grupo não adota a contabilidade de hedge (hedge accounting)
e reconhece os derivativos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e as variações no
valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são subsequentemente, reconhecidas na demonstração do
resultado em “Receitas ou despesas financeiras”.
2.9. Contas a receber de clientes. As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de
mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos ou outro prazo que atenda o ciclo normal de operação do Grupo, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes

Reservas de lucros
Dividendo
Lucro
Total do
Reserva Retenção
adicional (Prejuízos) patrimônio
legal de lucros
proposto acumulados
líquido
3.205
344.485
(28.163)
(28.163)
(27)
28.163
3.205
316.295
3.205
316.295
3.157
(12.968)
28.081
28.081
1.404
(1.404)
(4.332)
(5.586)
(5.586)
16.759
(16.759)
35
1.404
16.759
3.205
329.014

são avaliadas no momento inicial pelo valor justo e, subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso
da taxa de juros efetiva, deduzidas do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos. O
CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de ‘perdas incorridas’ da IAS 39 por um modelo de ‘perdas de crédito esperadas’. O
novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos
de contratos e instrumentos de dívida mensurados ao VJORA, mas não a investimentos em instrumentos patrimoniais.
Nos termos do CPC 48 / IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC 38 / IAS 39. A avaliação do valor justo é obtida através do cálculo do valor presente dos fluxos de caixa descontados, considerando a melhor
taxa compatível com transações de natureza, prazo e riscos do respectivo ativo. A outra premissa chave no cálculo do
valor presente é o prazo de recebimento. Utilizamos como premissa o prazo individual de cada nota fiscal faturada. O
Grupo reavalia essa metodologia trimestralmente, atualizando suas premissas conforme as práticas comerciais de
prazos efetivamente registradas assim como alterações na taxa de desconto aplicada.
2.10. Estoques. Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é
determinado usando-se o método do custo médio de aquisição, calculado a cada nova entrada nos estoques. Os custos
incorridos para levar cada produto à sua atual localização e condição são contabilizados da seguinte forma: • Matériasprimas - Custo de aquisição segundo o custo médio. • Produtos acabados e em elaboração - Custo dos materiais diretos
e mão de obra e uma parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os
custos de execução e as despesas de venda. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado
de cada processo de importação. A provisão para perda de estoques é constituída em montante considerado adequado
pela administração para absorver perdas na realização dos saldos de estoques. A variação da provisão no exercício
social é contabilizada na rubrica de custo de mercadorias vendidas.
2.11. Ativos intangíveis.
a. Ágio. O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contraprestação transferida, (ii) do valor da participação de não controladores na adquirida e (iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer participação
patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o total da
contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a participação mantida anteriormente
medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no caso de uma
compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado.
b. Marcas registradas e licenças. As marcas registradas e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas,
inicialmente, pelo custo histórico. Valores a pagar por licenciamentos são registrados no passivo como “Licenciamentos
a pagar”. As marcas registradas e as licenças adquiridas em uma combinação de negócios são reconhecidas pelo valor
justo na data da aquisição. Posteriormente, as licenças, uma vez que têm vida útil definida, são contabilizadas pelo seu
valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o custo das
licenças durante sua vida útil estimada entre 1 e 5 anos. Para as marcas de vida útil indefinida que não estão sujeitos à
amortização, são testados anualmente para a verificação de redução do valor recuperável (Nota 10).
c. Relações contratuais com clientes. As relações contratuais com clientes, adquiridas em uma combinação de negócios, são reconhecidas pelo valor justo na data de aquisição. As relações contratuais com clientes têm vida útil finita
e são contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada usando o
método linear durante a vida esperada da relação com o cliente que varia de 1 a 5 anos.
d. Softwares. As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e
fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada
dos softwares de 1 a 5 anos.
2.12. Imobilizado. O imobilizado é composto por terrenos, edificações, equipamentos, veículos e instalações, e compreendem, principalmente, fábricas, escritórios e ativos utilizados na operação do Grupo. O imobilizado é mensurado
pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que resultem em benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas
é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando
incorridos. Os terrenos não são depreciados por possuir vida útil indefinida, porém, conforme CPC 01 são testados no
mínimo anualmente sobre possibilidade de redução do valor recuperável. A depreciação de outros ativos é calculada
usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Anos
Edificações próprias
25
Benfeitorias em imóveis de terceiro
3a5
Equipamentos e instalações
10
Veículos
10
Móveis, utensílios e equipamentos
5 a 10
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor
contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que
seu valor recuperável estimado (Nota 11). Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação
dos valores recebidos com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas ou Outras despesas” na demonstração do resultado do exercício.
2.13. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros. Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio e determinadas marcas e terrenos, não estão sujeitos à amortização ou depreciação e são testados
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à 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 pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos
de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são integralmente agrupados na Technos
da Amazônia S.A. (“TASA”), que concentra as principais operações do Grupo. Os ativos não financeiros, exceto o ágio,
que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido.
2.14. Fornecedores e licenciamentos a pagar. As contas a pagar aos fornecedores e licenciamentos a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços ou licenciamentos de marcas que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.
2.15. Empréstimos e financiamentos. Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo. Custos de
transação são contabilizados como redução do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido,
para evidenciação do valor líquido recebido. Os custos de transação de captação não efetivada são reconhecidos como
despesa no resultado do exercício em que se frustrar essa captação e são, subsequentemente, demonstrados pelo
custo amortizado.
2.16. Provisões. As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou construtiva) resultante de eventos
passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa dos recursos financeiros requeridos para liquidar a obrigação no final de cada
exercício, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base
nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos
de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que fossem recuperados de um terceiro, um ativo é
reconhecido se, e somente se, o reembolso for praticamente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.
As provisões de naturezas cíveis, trabalhista, previdenciária e fiscal objeto de contestação judicial são reavaliadas
periodicamente, e são contabilizadas com base nas opiniões do Departamento Jurídico interno, dos consultores legais
independentes e da Administração sobre o provável desfecho dos processos judiciais nas datas dos balanços.
2.17. Tributação. a. Tributos incidentes sobre receita. As despesas de impostos e contribuições sobre as vendas do
Grupo consistem em ICMS alíquota média de 12,5%, PIS e COFINS alíquotas médias de 1,10% (PIS) e 5,00% (COFINS)
e ISS alíquota média de 4,5%. Crédito estímulo do ICMS. A TASA, controlada integral da Companhia, detém benefício
de incentivo fiscal de ICMS concedido pelo governo do Estado do Amazonas, sobre determinados produtos incentivados,
que corresponde a 55% do valor do ICMS devido, apurado mensalmente na unidade fabril localizada no Distrito Industrial
de Manaus - AM. Consequentemente, a despesa com esses tributos registrada na demonstração do resultado como dedução de vendas é contabilizada pelo valor líquido de 45%, portanto, a receita líquida considera tal benefício. b. Imposto
de renda e contribuição social corrente. O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido
são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram
a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. O
encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou
substancialmente promulgadas no Brasil. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pelo Grupo
nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O Grupo, através de sua controlada TASA, goza de incentivos fiscais do imposto de renda sobre o resultado
auferido na comercialização de produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. O incentivo fiscal é calculado com
base no lucro tributário da atividade (chamado “lucro da exploração”), levando em consideração o lucro operacional dos
projetos que são beneficiados pelo incentivo fiscal durante um período fixo. Esses incentivos foram concedidos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e consistem na redução de 75% de imposto de renda sobre
resultado apurado na unidade fabril localizado no Distrito Industrial de Manaus - AM. Não existem obrigações adicionais
do Grupo com relação ao benefício fiscal direto do imposto de renda. Consequentemente, a despesa de imposto de
renda da TASA é apresentada na demonstração do resultado pelo valor líquido, descontando a parcela do incentivo fiscal
realizado. c. Imposto de renda e contribuição social diferido. A despesa com imposto de renda e contribuição social
compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido
são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente
reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. Os juros e multas relacionados ao imposto de
renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, são contabilizados de acordo com o CPC 25 / IAS
37 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a
receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação
aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial
como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que
reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
atendidos. Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores
contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças
dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição
social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: • Diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de
ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou prejuízo
tributável nem o resultado contábil; • Diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e
empreendimentos sob controle conjunto, na extensão que o Grupo seja capaz de controlar o momento da reversão da
diferença temporária e seja provável que a diferença temporária não será revertida em futuro previsível; e • Diferenças
temporárias tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação
aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com
base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis
for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros,
ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora
e de suas subsidiárias individualmente. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na
extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base
nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas
que foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e
passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos.
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2.18. Benefícios a empregados. a. Participação dos empregados nos lucros. O Grupo reconhece um passivo e
uma despesa de participação nos resultados com base em uma fórmula que leva em conta o indicador de performance e
rentabilidade do Grupo, na forma estabelecida em acordo sindical, e desempenho de cada funcionário ou departamento,
mensurada em função do alcance de metas anuais estabelecidas no início de cada exercício. O Grupo reconhece uma
provisão quando está contratualmente obrigado ou quando há uma prática passada que criou uma obrigação não formalizada (constructive obligation). As provisões intermediárias são constituídas com base nas projeções de resultado e do
pagamento a ser feito ao final do ano, considerando a parcela desse resultado atual atribuível ao resultado do exercício.
b. Plano de opção de compra de ações - stock options. O Grupo possui planos de remuneração com base em ações
a parte de seus executivos, liquidados com ações disponíveis, segundo os quais a Companhia recebe os serviços desses executivos como contraprestação por instrumentos de patrimônio líquido (opções) do Grupo, que somente poderão
ser exercíveis depois de respeitados prazos específicos de carência. O valor justo dos serviços do empregado, recebido
em troca da outorga de opções, é reconhecido como despesa. O valor total a ser debitado é determinado mediante a
referência ao valor justo das opções outorgadas, excluindo o impacto de quaisquer condições de aquisição de direitos
com base no serviço e no desempenho que não são do mercado. As condições de aquisição de direitos que não de
mercado estão incluídas nas premissas sobre a quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos. O valor total
da despesa é reconhecido durante o exercício no qual o direito é adquirido (vesting period); período durante o qual as
condições específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas. Na data do balanço, a entidade revisa suas estimativas da quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos com base nas condições de aquisição de direitos
que não são do mercado. Esta reconhece o impacto da revisão das estimativas iniciais da quantidade de opções, se
houver, na demonstração do resultado, com um ajuste correspondente no patrimônio líquido. Os valores recebidos,
líquidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis, são creditados no capital social (valor nominal) e
na reserva de ágio, se aplicável, quando as opções são exercidas. As contribuições sociais a pagar em conexão com
a concessão das opções de ações são consideradas parte integrante da própria concessão, e a cobrança será tratada
como uma transação liquidada em dinheiro.
c. Outros benefícios. O Grupo oferece ainda outros benefícios aos seus funcionários como: assistência médica,
seguro de vida, vale refeição ou refeição em refeitório e auxílio educação, independentemente do nível hierárquico. Adicionalmente, de acordo com a localidade do funcionário e seu nível hierárquico, oferecemos benefícios adicionais tais
como estacionamento e aparelho de telefonia móvel. As despesas relacionadas a esses benefícios são reconhecidas
na demonstração do resultado, quando incorridas. O Grupo não oferece qualquer tipo de benefício pós-emprego aos
seus funcionários.
2.19. Capital social. As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente
atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor
captado.
2.20. Ações em tesouraria. Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos (ações de tesouraria) são reconhecidos ao custo e deduzidos do patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido na demonstração do
resultado na compra, venda, emissão ou cancelamento dos instrumentos patrimoniais próprios do Grupo. Qualquer
diferença entre o valor contábil e a contraprestação é reconhecida em outras reservas de capital.
2.21. Reconhecimento da receita. a. Venda de produtos. A receita é reconhecida quando os produtos são entregues e aceitos pelos clientes em suas instalações. A receita é reconhecida na medida em que seja altamente provável
que uma reversão significativa no valor da receita acumulada reconhecida não ocorrerá. Portanto, o valor da receita
reconhecida é ajustado para as devoluções esperadas, que são estimadas com base nos dados históricos. Nessas
circunstâncias, um passivo de devolução e um direito de recuperar o ativo a ser devolvido são reconhecidos. O direito
de recuperar as mercadorias a serem devolvidas é mensurado ao valor contábil original do estoque, menos os custos
esperados de recuperação. O passivo de reembolso está incluído em outros passivos e o direito de recuperar os produtos devolvidos é incluído em estoques. O Grupo reavalia sua expectativa de devoluções na data do balanço, atualizando
os valores do ativo e do passivo.
b. Vendas de serviços. O Grupo presta serviços de assistência técnica para os relógios das marcas sob a sua administração, nas suas diversas unidades espalhadas pelo Brasil. A receita de prestação de serviços de assistência técnica é
baseada em preço fixo e reconhecida no exercício em que os serviços são prestados.
c. Receita financeira. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em relação a um contas a receber, o Grupo reduz o valor
contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de
juros original do instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados às contas
a receber, em contrapartida de receita financeira. Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros
utilizada para apurar o valor recuperável, ou seja, a taxa original do contas a receber.
2.22. Distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como
um passivo nas informações contábeis do Grupo ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia, que
prevê o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é
provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral. O benefício fiscal dos juros sobre
capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado.
2.23. Subvenções governamentais. Subvenções governamentais são reconhecidas quando houver razoável certeza
de que o benefício será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. Quando o benefício se
refere a um item de despesa, é reconhecido como receita ao longo do exercício do benefício, de forma sistemática em
relação aos custos cujo benefício objetiva compensar. Quando o benefício se referir a um ativo, é reconhecido como
receita diferida e lançado no resultado em valores iguais ao longo da vida útil esperada do correspondente ativo.
2.24. Ajuste a valor presente de ativos e passivos. Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados
monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos
monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em
certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos.
2.25. Mudanças nas principais políticas contábeis. Alterações em vigor não são relevantes para o Grupo.
3. ESTIMATIVAS CRÍTICAS NA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base
em premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo,
com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício
social, estão contempladas abaixo:
Perda (impairment) estimada de ágio. Anualmente, o Grupo testa potenciais perdas (impairment) de ágio e intangíveis de vida útil indefinida, de acordo com a política contábil apresentada na Nota 2.13. Os valores recuperáveis dos
intangíveis foram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados com base em estimativas, ou pelo
valor justo menos as despesas necessárias a essa venda. O Grupo utilizou como metodologia para a determinação do
valor recuperável o valor em uso para fins de determinar qual o valor recuperável para ser utilizado para fins de cálculo
do impairment do ágio. Os ágios foram alocados a uma única unidade geradora de caixa (UGC). Em 31 de dezembro de
2021 e 2020 o Grupo utilizou para cálculo do valor recuperável o método de fluxo de caixa descontado.
Provisão para contingências. As provisões para contingências são registradas e/ou divulgadas, a menos que a possibilidade de perda seja considerada remota pela administração. Essas avaliações e estimativas da administração são
realizadas considerando a posição de nossos consultores jurídicos. As contingências estão divulgadas na Nota 16. O
registro contábil de uma provisão para contingência na data das demonstrações financeiras é feito quando o valor da
perda pode ser razoavelmente estimado. Por sua natureza, a resolução de uma contingência ocorre quando um ou
mais eventos futuros são observados. Tipicamente, a ocorrência desses eventos (tais como decisões judiciais finais)
independe da atuação da administração, dificultando a precisão das estimativas contábeis acerca da data de conclusão
desses eventos. A avaliação de tais passivos exige a necessidade de estimativas e julgamentos significativos da administração quanto aos resultados dos eventos futuros.
Provisão para perda e/ou obsolescência de estoques. A provisão para perda e/ou obsolescência de estoques é registrada quando a administração do Grupo avalia que o valor de custo de seus estoques está registrado por valor superior
ao seu valor recuperável. A provisão para perda e/ou obsolescência de estoques está descrita na Nota 8. A análise da
recuperabilidade dos saldos de estoques requer uma avaliação criteriosa da administração que avalia, continuamente,
a cada data de reporte, a recuperabilidade de seus estoques. O registro de perda de estoques, envolve a avaliação da
administração e julgamentos críticos relativos, principalmente, a obsolescência e avaliação do valor de custo ou mercado. No caso de obsolescência, mensalmente a administração do Grupo, baseada em dados históricos e prognósticos
futuros, avalia a necessidade de se complementar ou reverter a provisão para perda por obsolescência. A administração
avalia ainda, o valor dos seus estoques com base no custo ou valor de mercado (recuperável), dos dois o menor. Caso o
valor de mercado determinado com base em custo de reposição ou de venda, dependendo de peça em produção ou produto acabado, seja inferior ao valor de custo, o Grupo constitui provisão para perda. A provisão para perda e/ou obsolescência de estoques é reconhecida na demonstração do resultado como custo dos produtos vendidos/serviços prestados.
Perdas de crédito esperadas para o contas a receber. As perdas de crédito esperadas foram calculadas com base
na experiência de perda de crédito real nos últimos três anos. Foi adotada a abordagem simplificada para o cálculo da
provisão para perdas de crédito esperadas (PCE) sobre os recebíveis comerciais, por meio da matriz de provisão, onde
são utilizadas as taxas de inadimplência históricas sobre o fluxo de caixa esperado do contas a receber.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Caixa e numerário em trânsito
1.207
2.482
Depósitos bancários de curto prazo
40
6
3.905
6.451
Operações de renda fixa (a)
84.521
56.325
40
6
89.633
65.258
(a) Os saldos mantidos como equivalentes de caixa são remunerados em média de 95% a 105% do Cerificados de
Depósitos Interbancários (CDI), e mantidos em instituições financeiras de primeira linha, não possuindo quaisquer
restrições ou penalizações por resgates antecipados. A Companhia utiliza tais instrumentos na gestão de caixa, visando
atender compromissos de curto prazo.
5. CAIXA RESTRITO
O caixa restrito do Grupo é composto por recurso captado junto ao FINEP – Financiadora de Inovação e Pesquisa (Nota
explicativa nº 13), cujos recursos possuem destino específico e exclusivo, ainda não utilizado, no valor de R$ 7.456 e
depósitos oriundos do recebimento da carteira de duplicatas vinculadas a garantia de empréstimos no valor de R$ 250
(Nota explicativa nº 7). O saldo classificado na rubrica de Caixa Restrito no ativo circulante, com exceção dos depósitos
oriundos do recebimento de duplicatas, possui remuneração média de 100% do CDI.. Em 31 de dezembro de 2021, o
caixa restrito é de R$ 7.706 (R$ 11.313 em 31 de dezembro de 2020).
6. DEPÓSITO VINCULADO
O Grupo mantém depósitos vinculados como aplicações em cotas de fundo de investimento vinculadas à conta escrow
em garantia ao pagamento de contas a pagar em aquisição societária da Dumont Saab do Brasil, classificadas no ativo
não circulante. O montante das aplicações financeiras é de R$ 666 em 31 de dezembro de 2021 (R$3.728 em 31 de
dezembro de 2020) classificadas no ativo não circulante e o montante de contas a pagar é de R$ 114 em 31 de dezembro
de 2021 (R$ 4.230 em 31 de dezembro de 2020) classificado no passivo não circulante. A conta escrow tem vigência de
seis anos a partir de 19 de março de 2013, podendo ser prolongado caso ainda persista a existência de risco de contas a
pagar. Em 31 de dezembro de 2021 a conta escrow permanece vigente devido a existência de risco de contas a pagar. As
aplicações possuem remuneração média de 100% do CDI, e são mantidas em instituições financeiras de primeira linha.
7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Consolidado
2021
2020
Contas a receber de clientes
170.111
169.147
Contas a receber de cartões de crédito
14.965
5.325
Ajuste a valor presente
(2.577)
(2.069)
Provisão para devolução de vendas – IFRS 15
(2.598)
(2.626)
Provisão para perdas esperadas nas contas a receber de clientes
(37.109)
(36.325)
Contas a receber de clientes, líquidas
142.792
133.452
Abaixo, segue o saldo de contas a receber por prazo de vencimento:
Consolidado
2021
2020
A vencer
155.556
140.301
Vencidos:
Até 90 dias
2.876
5.458
Entre 91 a 180 dias
883
4.138
Acima de 181 dias
25.761
24.575
Contas a receber de clientes
185.076
174.472
O saldo líquido das contas a receber aproxima-se do valor justo e foi apurado com base nos fluxos de caixa descontados, utilizando-se a melhor taxa de desconto, diminuídos da provisão para perdas esperadas nas contas a receber de
clientes. As perdas de crédito esperadas foram calculadas com base na experiência de perda de crédito real nos últimos
três anos. O Grupo realizou o cálculo da taxa de perda de crédito esperada através do modelo simplificado da IFRS 9
(CPC 48) considerando os títulos emitidos, vencidos e vincendos, apurando em 31 de dezembro de 2021 uma expectativa de perda de R$ 37.109 (R$ 36.325 em 31 de dezembro de 2020). As movimentações na provisão para perda de
contas a receber de clientes do Grupo são as seguintes:
Consolidado
2021
2020
Saldo inicial
36.325
21.621
Provisão para perdas esperadas nas contas a receber de clientes reconhecida
no resultado do exercício corrente
2.515
18.716
Baixa de provisão
(1.731)
(4.012)
Saldo contábil
37.109
36.325

Financeiro 15

Durante o exercício de 2020, o ajuste das premissas de avaliação de crédito baseado no agravamento do risco devido
ao COVID 19, resultaram em um impacto de 14.704 milhões na constituição de provisão, conforme demonstrado no
quadro acima. A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação do relatório é o valor contábil das contas
a receber. Aproximadamente 51%, equivalente a R$ 80.030, dos recebíveis vincendos do Grupo figuram como garantia
de alguns empréstimos e financiamentos (Nota explicativa 13). O Grupo não efetuou qualquer desconto de duplicatas.
As contas a receber de clientes são integralmente denominadas em Reais.
8. ESTOQUES
Consolidado
2021
2020
Produtos acabados
77.946
81.783
Produtos em processo
487
86
Componentes
78.708
71.495
Importações em andamento
12.562
885
Direitos de devolução de produtos
1.061
1.073
Adiantamentos a fornecedores
9.766
11.267
Provisão para perda de estoque
(73.706)
(89.610)
106.824
76.979
Em 2020 O Grupo reduziu o volume de novas compras, adequando a cadeia de suprimentos a realidade do cenário
econômico da pandemia. A partir de 2021 o Grupo retomou o volume de compras para alinhamento da cobertura. As
movimentações na provisão para valor de realização, que foi constituída em montante considerado adequado pela
Administração para absorver perdas na realização dos saldos de estoques do Grupo, são as seguintes:
Consolidado
2021
2020
Saldo inicial
89.610
84.505
Constituição de provisão para perda em estoque
7.873
6.138
Reversão de provisão para perda em estoques
(23.777)
(1.033)
Saldo contábil
73.706
89.610
A política de provisão para redução ao valor recuperável de estoques é baseada em dados como (i) excesso de cobertura, (ii) margem e (iii) idade dos itens. A reversão de provisão em 2021 basicamente tem como origem a baixa de
estoque obsoleto.
9. INVESTIMENTOS
O Grupo possui as seguintes participações diretas e indiretas:
Percentual e tipo de participação em %
Nome
Direta/ indireta
2021
2020
TASA
Brasil
Fabricação de relógios
Direta
100
100
TASS
Suíça
Escritório de representação
Indireta
100
100
SCS
Brasil
Comércio varejista
Indireta
100
100
SCS2
Brasil
Comércio varejista
Indireta
100
100
TOUCH
Brasil
Comércio varejista
Indireta
100
MVT
Hong Kong
Importadora e Exportadora
Indireta
100
100
Em 2021 a TOUCH foi extinta. A movimentação dos investimentos é como segue:
Controladora
2021
2020
Saldo incial
315.170 341.161
Equivalência patrimonial
31.130
(25.964)
Participação por ajuste reflexo no patrimônio de subsidiária
35
(27)
Outros ajustes de participação
21
Opções de ações - stock options
2.961
349.317 315.170
Segue abaixo um sumário das principais informações financeiras das controladas diretas e indiretas do Grupo:
Patrimônio líquido
Lucro
Ativo
Passivo (passivo a descoberto)
Receita (prejuízo)
31 de dezembro de 2021
TASA
617.696
346.436
271.260
309.315
31.729
TASS
8
35
(27)
SCS
35.618
12.705
22.914
4.146
(4.202)
SCS 2
34.460
26.943
7.517
22.807
(3.605)
MVT
712
371
341
(1.404)
Em 31 de dezembro de 2020
TASA
657.265
420.736
236.529
234.174
(25.559)
TASS
8
35
(27)
SCS
96.511
69.395
27.116
4.474
(2.931)
SCS 2
38.004
26.883
11.122
20.704
(1.321)
TOUCH
246
226
20
MVT
353
25
328
(1.214)
A conciliação entre o investimento em subsidiárias e o patrimônio líquido e o lucro líquido das subsidiárias é demonstrado a seguir:
2021
2020
Patrimônio líquido das subsidiárias
302.005
275.088
Menos
Ajustes em operações entre subsidiárias
(85)
(86)
Patrimônio líquido de subsidiárias controladas indiretamente
(27.558)
(34.787)
Patrimônio líquido ajustado das subsidiárias
274.362
240.215
Lucro (prejuízo) das subsidiárias
22.518
(31.025)
Ajustes em operações entre subsidiárias
(15)
Participação entre subsidiárias
8.627
5.061
Lucro (prejuízo) ajustado das subsidiárias
31.130
(25.964)
10. INTANGÍVEL
Consolidado
Marcas e Relações contratuais
Ágios Software licenciamentos
com clientes
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019
155.220
13.972
22.075
1.174 192.441
Aquisições
1.414
252
1.665
Baixa – custo
(299)
(476)
(775)
Baixa – depreciação
214
429
643
Amortização
(1.753)
(364)
(1.043) (3.159)
Em 31 de dezembro de 2020
155.220
13.548
21.916
131 190.815
Custo
155.220
24.911
28.013
21.016 229.161
Amortização acumulada
(11.363)
(6.097)
(20.885) (38.346)
155.220
13.548
21.916
131 190.815
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Saldo Inicial
155.220
13.548
21.916
131 190.815
Aquisições
2.670
2.670
Transferências - custo
(505)
505
Baixa – custo
(697)
(630)
(132) (1.459)
Baixa - depreciação
291
71
362
Amortização
(2.275)
(59)
(142) (2.476)
Em 31 de dezembro de 2021
154.523
13.099
21.857
433 189.912
Custo
154.523
26.446
28.013
21.389 230.371
Amortização acumulada
(13.347)
(6.156)
(20.956) (40.459)
154.523
13.099
21.857
433 189.912
Saldo em 31 de dezembro de 2021
Em 31 de dezembro de 2021, a amortização do intangível foi alocada da seguinte forma: R$ 57 (em 2020 - R$ 61) em
“Custo de Produção”, R$ 1.109 (em 2020 - R$ 2.124) em “Despesas com vendas” e R$ 1.309 (em 2020- R$ 974) em
“Despesas administrativas”. O Grupo não tem marcas amortizáveis por ser ativos de vida útil indefinida. A amortização
da rubrica Marcas e licenciamentos alcança somente os intangíveis Licenciamentos. Aos ativos intangíveis de software
e licenciamento e relações contratuais com clientes, exceto os ativos de vida útil indefinida, aplica-se a taxa de amortização anual calculada linearmente entre 20% a 100% ao ano.
Ágios. O ágio determinado na aquisição em 2008 da SD Participações e suas controladas (T1 Participações S.A., posteriormente incorporada por Technos Relógios S.A., esta por sua vez incorporada pela Technos da Amazônia Indústria
e Comércio S.A., cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 51.553, foi calculado como a diferença entre o valor
pago e o valor contábil do patrimônio líquido das entidades adquiridas, líquido dos acervos contábeis incorporados. O
ágio determinado na época foi fundamentado em rentabilidade futura, e foi registrado no intangível. O ágio foi amortizado até 31 de dezembro de 2008. A partir de 2009, o ágio não é mais amortizado, porém está sujeito a teste anual
de impairment. Em 22 de março de 2013, o Grupo adquiriu de Famag Participações S.A. e Roumanos Youssef Saab
(pessoa física), em conjunto, “vendedores”, 100% do capital votante (e 95,84% do capital total) da Dumont Saab do
Brasil S.A. (“Dumont” ou “adquirida”), uma empresa que atua na produção e comércio de relógios, com sede no estado
do Amazonas, por R$182.107, integralmente pago em caixa para os vendedores. O ágio de R$81.904, saldo atual em
31 de dezembro de 2021, que surgiu da aquisição é atribuível à sinergia a ser obtida com a integração das operações da
adquirida às economias de escala esperadas da combinação de suas operações às do Grupo. Em 24 de julho de 2012,
o Grupo, através de suas controladas SCS e a TASA. adquiriu 100% das quotas das seguintes sociedades: (i) Touch
Watches Franchising do Brasil Ltda., detentora da marca Touch e franqueadora de 83 pontos de venda de relógios e
óculos Touch no Brasil, (ii) Touch da Amazônia Indústria e Comércio de Relógios Ltda., operadora de linha de montagem
de relógios na Zona Franca de Manaus, e (iii) Touch Búzios Relógios Ltda., You Time Relógios Ltda., e Touch Barra
Comércio de Relógios e Acessórios Ltda., representando três lojas próprias no estado do Rio de Janeiro. O ágio de R$
21.066, saldo atual em 31 de dezembro de 2021, que surgiu da aquisição é atribuível basicamente às economias de
escala esperadas da combinação das operações do Grupo e das unidades Touch.
Testes de verificação de impairment para ativos tangíveis e intangíveis de vida útil indefinida incluindo o ágio
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill). Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia avaliou a recuperação
do valor contábil dos ágios reconhecidos por expectativa de rentabilidade futura com base no seu valor em uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado para a sua Unidade Geradora de Caixa (UGC) e não identificou perdas
por impairment a serem reconhecidas. O processo de estimativa do valor em uso envolveu a utilização de premissas,
julgamentos e estimativas sobre os fluxos de caixa futuros e representava a melhor estimativa da Companhia aprovada
pela Administração.
Premissas e critérios gerais. Em 31 de dezembro de 2021, os cálculos de valor em uso utilizaram projeções de fluxo
de caixa, baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela Diretoria Executiva. A Companhia estimou que o valor
justo líquido de despesas de alienação, seriam inferiores ao valor em uso, razão pela qual o valor em uso foi utilizado
para a apuração do valor recuperável. Para o cálculo do valor recuperável foram utilizadas projeções de volumes de
vendas, preços médios e custos operacionais realizadas pelos setores comerciais e de planejamento para os próximos
5 anos, considerando participação de mercado, variação de preços internacionais, evolução do dólar e PIB, com base
em relatórios de mercado. Também foram considerados a necessidade de capital de giro e investimentos para manutenção dos ativos testados. Conforme o pronunciamento contábil e observando as orientações definidas pela CVM, os
cenários utilizados nos testes deveriam considerar o histórico recente de resultados assim como premissas razoáveis
e fundamentadas que representavam a melhor estimativa da Companhia para os resultados e a geração de caixa
futuros, principalmente considerando um maior foco no core business e evidências externas. Estimativas projetadas
de negócios adjacentes que representavam um maior potencial de crescimento porém associados a um maior risco
de execução, como franquias, novos produtos e novas marcas ou licenças foram considerados no modelo levando em
consideração os riscos e incertezas quanto ao crescimento inerente a esses negócios. As principais premissas usadas
na estimativa do valor em uso foram como segue:
• Receitas - As receitas foram projetadas entre 2022 e 2026 considerando a evolução do Produto Interno Bruto (PIB)
nacional, considerando um maior foco no core business e em qualificação da venda, com baixa contribuição de negócios incipientes.
• Custos e despesas operacionais - Os custos e as despesas foram projetados com base no orçamento da Companhia
de 2022 desconsiderando reestruturações e projetos futuros não iniciados.
• Investimentos de capital - Os investimentos em bens de capital foram estimados considerando a infraestrutura necessária para viabilizar a oferta dos produtos, com base no histórico da Companhia.
• Resultado operacional líquido médio: 23,6%.
• Crescimento na perpetuidade: 0,5% em termos reais.
• Taxa de desconto (WACC): 11,6% em termos reais.
As premissas-chave foram baseadas no histórico da Companhia, na estimativa de negócios adicionais, conforme mencionado acima, e consideraram também premissas macroeconômicas fundamentadas com base em projeções do
mercado financeiro, documentadas e aprovadas pela Administração da Companhia. O teste de recuperação dos ativos
tangíveis e intangíveis da Companhia não resultou na necessidade de reconhecimento de provisão para perda de ativos
(provisão para impairment).
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Análise de sensibilidade. Se a margem bruta fosse fixada com base no orçamento de 2022, e, da mesma forma, se a
taxa de desconto aplicada aos fluxos de caixa descontados fosse 0,5 p.p. maior que as estimativas da Administração, o
Grupo não apuraria provisão para redução ao valor recuperável do ágio. A determinação de recuperabilidade dos ágios
depende de certas premissas chaves conforme descritas anteriormente que são influenciadas pelas condições macroeconômicas e de mercado vigentes no momento em que essa recuperabilidade é testada e, dessa forma, não é possível
determinar se perdas adicionais de recuperabilidade ocorrerão no futuro e, caso ocorram, se estas seriam materiais. A
Companhia não identificou perdas adicionais por impairment a serem reconhecidas na data-base de 31 de dezembro
de 2021. O Grupo continuará monitorando as premissas-chave do segmento de negócio.
11. IMOBILIZADO
Benfeitorias
EquipaMóveis e Direito
Terre- Edifica- em imóveis mentos e Veícu- utensí- de Uso
nos
ções de terceiros instalações
los
lios Ativo
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019
137
8.638
4.120
3.941
776
12.945 8.435 38.992
Adições
59
716
310 1.585
355 2.983
6.008
Transferências – custo
9
(9)
Reversão de Impairment
4
(2.638)
- (2.634)
Baixas – Custo
(9.061)
(2.792) (1.868) (4.585) (4.534) (22.840)
Baixas – depreciação
8.014
2.275
101
4.042 2.098 16.530
Depreciação
(457)
(1.472)
(892)
(99) (2.613) (2.394) (7.927)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
137
8.240
2.326
2.837
495
7.506 6.588 28.129
Custo
137 20.454
7.623
10.811
882
22.755 9.831 72.493
Depreciação
- (12.214)
(5.297)
(7.974)
(387) (15.249) (3.243) (44.364)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
137
8.240
2.326
2.837
495
7.506 6.588 28.129
Adições
126
1.380
725
49
587 4.647
7.514
Reversão de Impairment
4
1
5
Baixas – Custo
(1.932)
(685)
(129) (1.242) (4.058) (8.046)
Baixas - depreciação
608
332
40
986 2.500
4.466
Depreciação
(287)
(871)
(696)
(75) (2.303) (2.182) (6.414)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
137
8.079
1.511
2.517
380
5.535 7.495 25.654
Custo
137 20.580
7.071
10.855
802
22.101 10.420 70.878
Depreciação
- (12.501)
(5.560)
(8.338)
(422) (16.566) (2.925) (45.224)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
137
8.079
1.511
2.517
380
5.535 7.495 25.654
Em 31 de dezembro de 2021, o montante de despesa de depreciação foi alocado da seguinte forma no resultado do
exercício: R$ 1.208 (em 2020 - R$ 1.771) em “Custo das vendas”, R$ 3.368 (em 2020 - R$ 4.847) em “Despesas com
vendas” e R$ 1.838 (em 2020 - R$ 1.309) em “Despesas Administrativas”. Aplica-se a taxa de depreciação a seguir:
Edificações, 25% ao ano. Equipamentos e Instalações e veículos, 10% ao ano; Benfeitorias em imóveis de terceiros, de
20% ao ano. Móveis e utensílios, de 20% ao ano. Direito de uso de ativo, 20% a 33% ao ano. No terceiro trimestre de
2020 O Grupo terceirizou o serviço de assistência técnica, descontinuando nove filiais próprias, impactando o volume
de baixa de itens do imobilizado. Teste de impairment do ativo imobilizado. Conforme descrito na nota explicativa 10,
a Companhia efetuou o teste de impairment dos seus ativos não financeiros na data-base de 31 de dezembro de 2021.
O resultado dos testes encontra-se na nota explicativa 10.
12. ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA
O grupo dos imóveis mantidos para venda em 31 de dezembro de 2020 era composto por dois imóveis residenciais localizados nas cidades do Rio de Janeiro (um) e São Luis do Maranhão (um) e quatorze salas comerciais localizadas na cidade
de Fortaleza, recebidos por execução de garantia real de clientes em 2017, 2019 e 2020, os quais a Empresa tem a intenção de venda. Em 31 de dezembro de 2020 os bens foram vinculados a garantia de alguns empréstimos (Nota explicativa
13) e ajustados a valor de mercado reduzindo seu valor em R$ 1.420. Em 30 de setembro de 2021 após avaliação para
fins da garantia o valor recuperável dos ativos foi ajustado a valor de mercado reduzindo seu valor em R$ 845. Em 2021 os
dois imóveis residenciais localizados nas cidades do Rio de Janeiro (um) e São Luis do Maranhão (um) foram vendidos.
Em 31 de dezembro de 2021 o saldo de ativo mantido para venda é de R$ 1.452 ( R$ 3.380 em 31 de dezembro de 2020).
13. EMPRÉSTIMOS
Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de atividades de financiamento
Consolidado
2021
2020
Passivo circulante
Empréstimos bancários com garantia
11.461
2.272
Empréstimos bancários sem garantia
2.235
2.196
13.696
4.468
Passivo não circulante
Empréstimos bancários com garantia
119.258 130.839
Empréstimos bancários sem garantia
745
2.893
120.003 133.732
Total
133.699 138.200
Informações sobre a exposição do Grupo à taxa de juros, moeda estrangeira e risco de liquidez estão incluídas na nota
explicativa 26.
a. Termos e cronograma de amortização da dívida. Os termos e condições dos empréstimos em aberto são:
Consolidado
2021
2020
Taxa de juros
Ano de
Valor
Valor
Valor
Valor
nominal a.a. vencimento de face contábil de face contábil
Empréstimo bancário com garantia
CDI+3,95%
2025 160.167 111.174 114.318 111.340
Empréstimo bancário sem garantia
CDI+3,95%
2023
3.256
2.906
5.216
5.087
Empréstimo - FINEP
TJLP
2027 23.379
19.619 21.701 21.773
Total de passivos sujeitos a juros
186.802 133.699 141.235 138.200
Os empréstimos bancários do Grupo estão garantidos por edificações e contas a receber no valor contábil de R$ 1.452
mil (Nota explicativa 12), e R$ 80.030 mil (Nota explicativa 7), respectivamente.
b. Quebra de cláusulas contratuais restritivas (covenants). Os contratos de empréstimo contém cláusulas restritivas (covenants). Em 31 de dezembro 2021 e 31 de dezembro de 2020 o Grupo se encontrava adimplente em relação
às cláusulas restritivas.
Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de atividades de financiamento
Swap de taxas de Swap de taxas de
juros e contratos juros e contratos
Emprésti- de câmbio a prazo de câmbio a prazo
mos e finanutilizados para
utilizados para
ciamentos
hedge - ativo hedge - passivo
Saldo em 1 de janeiro de 2020
101.952
518
230
Variações dos fluxos de caixa de financiamento:
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos
209.594
Recursos provenientes de liquidação de derivativos
Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos
(5.487)
Pagamento de empréstimos
(202.333)
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento
103.726
Efeito das variações nas taxas de câmbio
34.506
Variações nos valores justos
(518)
(230)
Outras variações
Relacionadas com passivos:
Despesas com juros
6.889
Juros pagos
(6.921)
Total das outras variações relacionadas com passivos
(32)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
138.200
Swap de taxas de Swap de taxas de
juros e contratos juros e contratos
Emprésti- de câmbio a prazo de câmbio a prazo
mos e finanutilizados para
utilizados para
ciamentos
hedge – ativo hedge - passivo
Saldo em 1 de janeiro de 2021
138.200
Variações dos fluxos de caixa de financiamento:
Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos
(3.182)
Pagamento de empréstimos
(3.714)
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento
131.304
Variações nos valores justos
Outras variações
Relacionadas com passivos:
Despesas com juros
12.000
Juros pagos
(9.605)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
133.699
O vencimento dos empréstimos e financiamentos do Grupo, em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020,
é como segue:
Consolidado
2021
2020
Vencimento em 2021
4.468
Vencimento em 2022
13.443
12.821
Vencimento em 2023
16.893
16.880
Vencimento em 2024
16.898
16.885
Vencimento em 2025
81.114
81.721
Vencimento em 2026
3.567
3.616
Vencimento em 2027
1.784
1.809
133.699
138.200
14. ARRENDAMENTOS
Na adoção inicial do CPC 06 (R2), a Companhia utilizou a abordagem retrospectiva modificada, já que essa abordagem
não exige informação comparativa e o ativo de direito de uso é mensurado pelo mesmo valor do passivo de arrendamento. A norma define que um contrato é ou contém um arrendamento quando transmite o direito de controlar o uso de um
ativo identificado por determinado período, em troca de uma contraprestação. Adicionalmente, a Companhia optou por
adotar as isenções de reconhecimento previstas na norma para arrendamentos de curto prazo e de baixo valor. O impacto
produzido na demonstração de resultados a partir da adoção do CPC 06 (R2) é a substituição do custo linear com aluguéis (arrendamento operacional) pelo custo linear de depreciação do direito de uso dos ativos objetos desses contratos
e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento calculadas utilizando às taxas efetivas de captação à época da contratação dessas transações. A seguir são apresentadas informações sobre o reconhecimento e mensuração,
apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil utilizados pela Companhia:
Reconhecimento. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado ao valor presente, descontado pela taxa de
juros nominal incremental de empréstimo do grupo, bruto de PIS e COFINS e líquido dos seguintes efeitos: (a) Pagamentos de arrendamentos variáveis baseados em índice ou taxa; (b) Valores pagos pelo arrendatário sob garantias de
valores residuais; (c) Preço de exercício de uma opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de que
irá exercer a opção; (d) Pagamentos de multas por rescisão de arrendamento se os termos contratuais contemplarem o
exercício da opção por parte do arrendatário; Os ativos de direito de uso são mensurados de acordo com os itens a seguir:
(a) O valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento; (b) Quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na
data inicial ou antes dela menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; (c) Quaisquer custos diretos iniciais.
Os pagamentos dos arrendamentos de curto prazo, assim como dos arrendamentos de bens de baixo valor, são reconhecidos no resultado como custo ou despesa, pois de acordo com a norma são isentos de tratamento como arrendamento.
Julgamentos críticos na determinação do prazo do arrendamento. Ao determinar o prazo do arrendamento, a administração considera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econômico para o exercício de uma opção de
prorrogação ou de rescisão de um contrato de arrendamento. As opções de prorrogação (ou períodos após as opções
de extinção) são incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento será
prorrogado (ou não será extinto). Essa avaliação é revisada caso ocorra evento ou mudança significativa nas circunstâncias que afete tal avaliação e que esteja sob o controle da arrendatária, cujo efeito financeiro demonstrado abaixo:
14.1. Mutação do direito de uso - Ativo
Consolidado
2021
Automóveis
Imóveis operacionais e administrativos
Total
Direito de uso
Saldo em 31 de dezembro 2020
4.237
5.594
9.831
Adições por novos contratos
1.192
2.254
3.446
Ajuste por remensuração
1.201
1.201
Baixas
(1.153)
(2.905) (4.058)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
4.276
6.144 10.420
Depreciação (*)
Saldo em 31 de dezembro 2020
836
2.407
3.243
Adição
1.105
1.077
2.182
Baixa
(554)
(1.946) (2.500)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
1.387
1.538
2.925
Valor Contábil
Saldo em 31 de dezembro 2020
3.401
3.187
6.588
Saldo em 31 de dezembro de 2021
2.889
4.606
7.495
(*) A depreciação é conforme o prazo contratual de cada ativo.
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14.2. Mutação do arrendamento - Passivo
Automóveis

Consolidado
Imóveis operacionais e administrativos

2021
Total

Passivo de arrendamento
Saldo em 31 de dezembro 2020
1.384
2.852
4.236
Juros do exercício
190
867
1.057
Adições por novos contratos
1.192
2.254
3.446
Ajustes por remensuração
1.201
1.201
Baixas
(959)
(959)
Contraprestações pagas
(1.102)
(1.797) (2.899)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
1.664
4.418
6.082
Classificação
Passivo circulante
976
1.439
2.415
Passivo não circulante
688
2.979
3.667
14.3. Contratos por prazo e taxa de desconto. O cálculo das taxas de desconto foi realizado com base nas taxas de
juros livres de risco observadas no mercado brasileiro, considerando os prazos de seus contratos, ajustadas à realidade
do Grupo. Considerando o perfil dos contratos o Grupo utilizou taxa única para o fluxo de um a cinco anos
Prazos contratos
Taxa % a.a.
Até 5 anos
De 4,9% até 9,5%
14.4. Maturidade dos contratos. A Companhia apresenta no quadro abaixo a análise do vencimento dos passivos de
arrendamento:
Vencimento das prestações
2022
2.414
2023
1.801
2024
1.058
2025
688
121
2026
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2021
6.082
14.5. Fluxos contratuais por prazos e taxas de desconto. O cálculo das taxas de desconto foi realizado, com base
na taxa básica de juros nominal prontamente observável, ajustada pelo risco de crédito da Companhia, aos prazos dos
contratos de arrendamento. Considerando o perfil dos contratos o Grupo utilizou taxa única para o fluxo, A Companhia
apresenta no quadro abaixo a análise do vencimento dos passivos de arrendamento comparando as projeções com
base nos fluxos nominais e reais em 31 de dezembro de 2021:
Consolidado
Prazos de pagamento
Imóveis Veículos
2022
1.619
1.046
2023
1.575
448
2024
913
335
2025
795
2026
138
Fluxo nominal total dos pagamentos futuros
5.040
1.829
Encargos financeiros embutidos
(622)
(165)
Fluxo real total dos pagamentos futuros
4.418
1.664
Circulante
1.439
976
Não Circulante
2.979
688
14.6. PIS/COFINS. Atualmente, a companhia possui contratos de arrendamento de imóveis e de veículos, que são
geradores de crédito de PIS/COFINS, com base na legislação tributária vigente. O quadro a seguir é um indicativo dos
créditos a serem recuperados:
Nominal
Ajustado valor presente
Fluxos de caixa
Contraprestação do arrendamento
6.307
5.593
PIS/Cofins potencial (9,25%)
583
517
15. FORNECEDORES
Consolidado
2021
2020
Fornecedores nacionais
16.272
10.180
Fornecedores estrangeiros
28.530
4.106
44.802
14.286
A variação do saldo de fornecedores estrangeiros reflete a interrupção em 2020 de novas compras de matéria prima,
especialmente em consequência do cenário de pandemia, que foi retomada em 2021 para reestabelecer a cobertura
de estoque em um nível adequado.
Adiantamento a fornecedores. O Grupo efetuou adiantamento ao fornecedor Mormaii – Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Artigos Esportivos Ltda a ser deduzidos do pagamento dos royaties futuros. Saldo em 31 de
dezembro de 2021 de R$ 2.562 (R$ 3.500 em 31 de dezembro 2020).
16. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Consolidado
Tributárias Trabalhistas e previdenciárias Cíveis Outras provisões Total
Em 31 de dezembro de 2019
34.555
2.591
17.492 54.638
Provisão no exercício
663
2.281 1.146
495 4.585
Reversão de provisão no exercício
(2.064)
(1.201) (408)
(1.612) (5.285)
Em 31 de dezembro de 2020
33.154
3.671
738
16.375 53.938
Em 31 de dezembro de 2020
33.154
3.671
738
16.375 53.938
Provisão no exercício
4.618
1.796
398
489 7.301
Reversão de provisão no exercício
(3.818)
(1.164) (270)
- (5.252)
Em 31 de dezembro de 2021
33.954
4.303
866
16.864 55.987
c. Natureza das contingências. O Grupo é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros em
andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são
estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos. A natureza
das obrigações pode ser sumariada como segue:
Tributárias. Referem-se, substancialmente, a provisão para impostos devidos na baixa de provisão de estoque obsoleto, tais como Imposto de Importação, IPI e ICMS, entre outros.
Trabalhistas e previdenciárias. Consistem, principalmente, em reclamações de colaboradores vinculadas a disputas
sobre o montante de compensação pago sobre demissões. No que se refere aos prazos de conclusão dos processos,
a maioria dos processos provisionados referem-se a matérias de natureza tributária para os quais estimamos prazos
médios de realização para esses passivos, geralmente, num horizonte de 3 a 5 anos.
Cíveis. Consistem, basicamente, em relação a demandas da atividade operacional ordinária do Grupo que são, geralmente, resolvidos em prazo de 1 a 3 anos.
d. Perdas possíveis. O Grupo tem ações de natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há
provisão constituída, conforme composição e estimativa a seguir:
Consolidado
2021
2020
Tributário
57.768
47.907
Trabalhista
3.429
4.025
Cível
3.840
3.123
65.037
55.055
a. Movimentação dos depósitos judiciais
Consolidado
2021
2020
Saldo inicial
2.781
5.520
Depósitos judiciais no exercício
929
451
Depósitos baixados no exercício
(1.303)
(3.407)
Atualização monetária
102
217
2.509
2.781
17. TRIBUTOS
a. Imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais de imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes
diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os seus respectivos valores
contábeis. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são em sua
maioria de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. O imposto de renda contribuição social
diferidos em de 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 referem-se a:
Consolidado
Saldos ativos (passivos)
2021
2020
Benefício fiscal de incorporação
(65.245) (65.245)
Provisão baixa estoque obsoleto
6.038
14.808
Variação cambial passiva
(6.035) (27.896)
Variação cambial ativa
21.835
Opções em ações
9.502
8.495
Ajuste a valor presente
876
704
Prejuízo fiscal
13.468
14.664
Outros ativos
23.164
30.151
Outros passivos
(3.297) (13.075)
(21.529) (15.559)
Imposto diferido ativo
53.048
68.822
Imposto diferido passivo
(74.577) (84.381)
(21.529) (15.559)
Os valores dos ativos de imposto diferido serão realizados conforme tabela abaixo. Os impostos diferidos passivos
referem-se em sua maioria, basicamente, a diferença no tratamento da amortização fiscal do ágio. Sua realização se
dará na ocasião de eventual registro de perda por impairment do ágio ou na alienação do investimento que deu origem
ao referido ágio.
2022
2023
2024
2025 2026 a 2031
Total
Expectativa de realização anual dos impostos diferidos
8.060 12.796 4.908
602
26.682 53.048
b. Imposto de renda e contribuição social nas informações contábeis consolidadas do resultado
Consolidado
2021 2020
Imposto de renda e contribuição social diferidos:
Crédito de prejuízo fiscal e base negativa
(1.196) (836)
(Geração) estorno de diferenças temporárias
(4.774) 8.490
Total do imposto diferido
(5.970) 7.654
(Despesa) Receita de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado (5.970) 7.654
A conciliação entre a despesa tributária e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal local nominal
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é conforme segue:
Consolidado
2021
2020
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
35.618 (33.924)
Alíquota nominal dos tributos - %
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais
(12.110)
11.534
Incentivo fiscal imposto de renda
4.270
Receitas não tributáveis (despesas indedutíveis)
79
(3.107)
Créditos sobre selic em indébitos fiscais
7.624
Créditos não constituídos por ausência de expectativa de realização
(7.400)
(2.666)
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício
(7.537)
5.761
Corrente
(1.567)
(1.893)
Diferidos
(5.970)
7.654
(7.537)
5.761
Alíquota efetiva - %
21%
17%
Consolidado
c. Impostos a pagar
2021
2020
ICMS e IPI a pagar
3.671
3.380
PIS/COFINS a pagar
2.361
996
PIS/COFINS a pagar - PERT
1.551
1.696
ISS a pagar
223
232
Outros
114
153
7.920
6.457
IR e Contribuições retidos na fonte a pagar
570
1.450
Passivo circulante
6.369
4.761
Passivo não circulante
1.551
1.696
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d. Impostos a recuperar
ICMS e IPI a recuperar
INSS a recuperar
IR e CSL a recuperar
PIS e COFINS a recuperar
Outros impostos a recuperar
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Consolidado
2021
2020
13.710
14.957
2.228
89
22.733
10.934
20.666
40.125
1.509
1.495
60.846
67.600
57.698
43.603
3.148
23.997

Ativo circulante
Ativo não circulante
18. CONTAS A PAGAR - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
Em 27 de dezembro de 2018, a Companhia (“Cedente”) cedeu direitos creditórios a terceiro (“Cessionário”), decorrente
de determinadas ações de indébitos tributários e outros, visando à condenação da União e Autarquias, por cobrança
indevida de impostos e taxas administrativas. Concomitante à lavratura do instrumento financeiro de cessão dos direitos tributários, o Cedente e Cessionário também assinaram instrumento financeiro de opção de recompra de direitos
creditórios onde o Cedente tem direito, mas não a obrigação, de eventualmente adquirir, parcelas dos créditos cedidos
relacionado a um processo específico. Dado o contexto descrito nos parágrafos acima, em relação ao valor recebido a
título da cessão desse processo específico com a opção de recompra dos créditos associada, a Companhia reconheceu
o valor recebido do Cessionário como um passivo financeiro. Em 23 de dezembro de 2021, a Companhia exerceu a
opção de compra do total de créditos remanescentes pelo valor de R$ 9.710, a ser quitado em janeiro de 2022.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
19.1. Capital autorizado e subscrito. O capital autorizado do Grupo é de 200.000.000 (em 31 de dezembro de 2020,
200.000.000) de ações ordinárias sem valor nominal definido em estatuto. Em 31 de dezembro de 2021 o capital social
é representado por 78.506.215 (em 31 de dezembro de 2020, 78.506.215) ações ordinárias totalmente integralizadas,
todas nominativas e sem valor nominal.
19.2. Ações em tesouraria. As operações de recompra são realizadas a valor de mercado no pregão da BM&FBOVESPA.
Em 31 de dezembro de 2021 o montante de R$ 20.075 (R$11.208 em 31 de dezembro de 2020) registrado em ações
em tesouraria corresponde à compra de 4.130.646 (1.207.800 em 2020) ações ao preço médio unitário de R$4,86.
19.3. Gastos com emissão de ações. Reserva formada na abertura do capital da Companhia, com pedido protocolado
na Comissão de Valores Mobiliários em 04 de maio de 2011.
19.4. Reservas de Capital. Reserva de capital constituída com captação de recursos através de oferta pública de ações
realizada em 5 de julho de 2011.
19.5. Reservas de capital e opções outorgadas. Reserva constituída através de opção de recebimento de prêmios
baseados em ações, disponibilizada a alguns executivos da TASA e SCS (diretores, presidente do conselho, gerentes
e coordenadores).
19.6. Reserva legal e dividendo mínimo obrigatório e dividendo adicional proposto.
a. Reserva legal. A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não
poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente
poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.
b. Dividendo mínimo obrigatório. Conforme o estatuto social, a Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em
cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável de 25% do lucro ajustado.
2021
Lucro líquido do exercício
28.081
Constituição da reserva legal
(1.404)
Incentivo fiscal
(4.332)
Base de cálculo dos dividendos
22.345
5.586
Dividendo mínimo obrigatório
Percentual de dividendo sobre o lucro do exercício
19,9%
c. Dividendo adicional proposto. Reserva de dividendo adicional proposto ainda pendente de deliberação em assembléia geral.
d. Lucro (prejuízo) por ação. (i) Básico. O Lucro (prejuízo) básico por ação dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2021 e 2020 é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas do Grupo, pela quantidade média
ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as ações ordinárias compradas pelo Grupo e
mantidas como ações em tesouraria.
2021
2020
Lucro (prejuízo) do exercício
28.081 (28.163)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas (milhares)
78.153
77.298
Lucro (prejuízo) básico por ação em R$
0,3593 (0,3643)
(ii) Diluído. O lucro 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 diluídas. O Grupo possui somente
duas categorias de ações ordinárias potenciais diluidoras: opções de compra de ações e plano de concessão de ações
restritas (Matching). Para as opções de compra de ações, é feito um cálculo para determinar a quantidade de ações que
poderiam ter sido adquiridas pelo valor justo (determinado como o preço médio anual de mercado da ação do Grupo),
com base no valor monetário dos direitos de subscrição vinculados às opções de compra de ações em circulação. Para
o plano de concessão de ações restritas é considerado a quantidade de ações que poderiam ter sido concedidas.
2021
2020
Lucro (prejuízo) do exercício
28.081 (28.163)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas ajustadas (milhares)
84.630
77.298
Lucro (prejuízo) diluído por ação em R$
0,3318 (0,3643)
O Grupo não apresentou diferenças no cálculo do resultado básico e diluído por ação em 31 de dezembro 2020 em
virtude das ações ordinárias potenciais reduzirem prejuízo por ação das operações continuadas. Conforme definido no
CPC 41 - Resultado por ação, estas ações possuem efeito antidiluitivos.
19.7. Ajuste de avaliação patrimonial. Em 14 de maio de 2010, o Grupo por meio de sua controlada SD Participações,
adquiriu 10,04% de participação no capital total e votante na controlada TASA, sendo que o excedente pago em relação
ao valor patrimonial das ações foi registrado como transação de capital diretamente no patrimônio líquido. Em 27 de
fevereiro de 2015 a controlada TASA resgatou o total de ações preferenciais emitidas, detidas por participação não
controladora. As operações geraram efeitos contábeis registrados diretamente no patrimônio líquido como “Ajuste de
avaliação patrimonial”.
19.8. Reserva de lucros - incentivos fiscais reflexos. Com base no Art. 195-A da Lei das S.A., o Grupo destinou para
reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente do lucro na exploração da sua subsidiária TASA, e
esse montante foi excluído da base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório.
20. PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES - STOCK OPTIONS
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de janeiro de 2021 foi aprovado a constituição de Plano de Opção
de Compra de Ações da Companhia, contemplando membros do Conselho de Administração da Companhia, Diretores
estatutários e colaboradores que exerçam cargos de gerentes, coordenadores e prestadores de serviço da Companhia
ou de qualquer sociedade controlada pela Companhia. Os participantes serão oportunamente definidos pelo Conselho
de Administração, por ocasião da aprovação de programas específicos. O plano será administrado pelo Conselho de
Administração, o qual terá amplos poderes, respeitados os termos e limites constantes do Plano, para a organização e
administração do plano, além da outorga das opções. As opções outorgadas a cada participante serão divididas em três
lotes iguais, representando cada um terço do total de ações a que o participante terá direito de subscrever. As opções
serão exercíveis a cada aniversário de um ano, desde que o participante tenha permanecido no exercício do cargo durante o prazo de carência da Opção. O número máximo de ações que poderão ser emitidas nos termos deste Plano não
excederá 7.000.000 (sete milhões) de ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, provenientes
da emissão de novas ações ou de ações mantidas em tesouraria. Em reunião do Conselho de Administração realizada
em 24 de fevereiro de 2021 foi aprovado o Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações elaborado pelo Conselho
de administração. O Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações contempla aos participantes o direito a um total
de 5.037.821 opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia, ao preço unitário de R$ 1,30 (um real e
trinta centavos). As Opções outorgadas neste Primeiro Programa do Plano serão divididas em 3 (três) lotes de igual tamanho, cada um representando 1/3 (um terço) do total de ações que o Participante tem direito de subscrever ou adquirir. Os
Lotes estarão disponíveis para exercício anualmente, ao longo do período de 3 (três) anos, sendo o prazo para exercício
e integralização das ações de 90 (noventa) dias a contar de cada aniversário de 1 (um) ano da celebração do presente
Contrato. O preço de emissão por ação, ou preço de compra das Ações, caso a Companhia opte por utilizar ações em
tesouraria para fazer face ao exercício das Opções, a serem adquiridas pelo Participante em decorrência do exercício da
Opção, definido com base na média ponderada da cotação de fechamento da ação durante o período de até 90 (noventa)
pregões anteriores à aprovação do Programa, será de R$ 1,30 (um real e trinta centavos). O Preço de Exercício será corrigido pelo IPC-A, desde a data da aprovação do Programa até a data de cada exercício da Opção. Do Preço de Exercício
será deduzido o valor equivalente ao valor pago pela Companhia a seus acionistas a título de dividendos ou juros sobre
capital próprio a partir da data da aprovação do Programa até a data de Exercício. O pagamento do Preço de Exercício da
Opção será realizado à vista e em moeda corrente nacional. O valor justo médio das opções concedidas, para o lote 1 R$
0,55, lote 2 R$ 0,68 e lote 3 R$ 0,80, é determinado com base no modelo de avaliação Binomial. Os dados significativos
incluídos no modelo de avaliação das opções concedidas são: - Preço da ação na data da outorga, neste caso sendo
considerado a cotação na Bovespa (B3) em 24 de fevereiro de 2021. - O preço do exercício definido contratualmente, R$
1,30 para cada ação. - Prazo de carência (vesting) definido contratualmente: lote 1, 24.02.2022; lote 2, 24.02.2023; lote 3,
24.02.2024. - A volatilidade é baseada na própria volatilidade de negociação das ações do Grupo no mercado. O período
escolhido foi proporcional à expectativa de exercício das opções. Foi considerada a volatilidade para o lote 1 de 71%, lote
2 de 67% e lote 3 de 67%. - Taxa de juros livres de risco (TJLR), projetada com base nos contratos futuros de DI1 (Depósitos Interfinanceiros de 1 Dia). - Correção do preço de exercício pelo IPCA. - Dividendos – Não foi considerado impacto
de dividendos uma vez que o contrato de outorga corrige o ganho do participante ao longo do período de carência. Em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de janeiro de 2021 foi aprovado o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia, contemplando o Diretor Presidente da Companhia. O Plano de Matching será administrado
pelo Conselho de Administração, o qual terá poderes amplos para verificar e atestar o atendimento às condições especificadas no Plano. A entrega das ações de Matching deverá ser formalizada através de contrato específico a ser celebrado
entre a Companhia e o Participante. O contrato regulará a quantidade total bruta de ações de Matching a ser concedida ao
Participante em dois lotes de até 850.000 mil ações cada. A primeira data de concessão será em 31 de dezembro de 2021
e a segunda em data de concessão em 31 de dezembro de 2022. As ações de Matching serão transferidas ao Participante
por meio de operação privada, sem custo para o Participante, nos termos da Instrução CVM nº 567 de 17 de setembro
de 2015. Na hipótese de não haver ações em tesouraria em quantidade suficiente para a concessão da totalidade das
ações de Matching, A Companhia poderá adquirir em mercado tantas ações quanto necessário para cumprir as obrigações do contrato de Matching. O participante deverá permanecer no exercício do cargo de Diretor Presidente, membro da
Diretoria Estatutária ao longo de todo o período de vigência desde a data de aprovação do Plano Matching até cada uma
das datas de concessão. Em reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de janeiro de 2021 foi aprovado por
unanimidade e sem restrições a celebração do contrato de Matching entre a Companhia e seu Diretor Presidente. O valor
justo médio das ações do Plano Matching concedidas, para os lotes 1 e 2 R$ 1,20, é determinado com base no modelo de
avaliação Binomial. Os dados significativos incluídos no modelo de avaliação do Plano Matching são: - Preço da ação da
data da outorga, neste caso sendo considerado a cotação na Bovespa (B3) em 22 de janeiro de 2021. - Prazo de carência
(vesting) definido contratualmente: lote 1, 31.12.2021; lote 2, 31.12.2022. - Dividendos – Não foi considerado impacto de
dividendos uma vez que o participante não tem direito aos dividendos durante o período de carência. A despesa reconhecida referente a serviços de funcionários recebidos durante o exercício está demonstrada na tabela abaixo:
Consolidado
2021
Despesas de opções de compra de ações no exercício
3.157
A tabela a seguir apresenta o número (Nº) e média ponderada do preço de exercício (WAEP) e o movimento das opções
de ações durante o exercício:
Consolidado
2021
Nº WAEP
Saldo inicial
Contrato Matching no exercício
1,700
Outorgas de opções no exercício
5.038 1,30
Contrato Matching exercido no exercício
(850)
Saldo Final
5.888
Tanto o plano de opções quanto o plano de ações restritas serão liquidados exclusivamente em instrumentos patrimoniais.
21. RECEITA LÍQUIDA
Consolidado
2021
2020
Vendas brutas com IPI
361.570 295.799
IPI sobre receita
(4.059)
(201)
Vendas brutas de produtos e serviços
357.511 295.598
Devoluções e cancelamentos
(6.591) (10.492)
Ajuste a valor presente sobre as vendas
(5.877)
(4.071)
Impostos sobre vendas
(31.144) (36.957)
Ajuste a valor presente dos impostos sobre vendas
503
529
Receita líquida
314.402 244.607
As vendas de serviços historicamente não ultrapassam 0,5% do total das vendas brutas de produtos e serviços. O valor
referente a incentivos fiscais de ICMS reconhecidos no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 é R$
35.006 (R$ 12.424 em 2020).
22. CUSTO E DESPESA POR NATUREZA
O Grupo optou por apresentar a demonstração do resultado consolidado por função e apresenta a seguir o detalhamento por natureza:

Gastos com pessoal
Serviços prestados por terceiros
Impostos e taxas
Opções de compra de ações - stock options
Outras despesas
Classificado como:
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais

Matéria-prima, mercadoria e materiais de uso e consumo
Fretes e armazenagens
Provisão para baixa de estoque obsoletow
Gastos com pessoal
Serviços prestados por terceiros
Impostos e taxas
Aluguel de imóveis e equipamentos
Depreciação, amortização e impairment
Opções de compra de ações - stock options
Participação no resultado
Perda por redução a valor recuperável de contas a receber
Outras Despesas
Classificado como
Custo dos produtos vendidos
Despesas de vendas
Perda por redução a valor recuperável de contas a receber
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais
Outras receitas operacionais

Controladora
2021
2020
1.581
1.009
665
608
41
108
196
565
468
3.048
2.193
2.852
2.193
196
3.048
2.193
Consolidado
2021
2020
119.246 103.943
10.472
10.487
6.369
5.026
65.327
65.858
31.023
22.012
839
1.302
1.905
2.039
8.890
11.446
3.157
6.447
289
784
14.704
9.294
17.117
263.753 254.223
149.226
69.425
784
37.499
20.941
(14.122)
263.753

132.208
63.578
14.704
33.850
19.412
(9.529)
254.223

23. RESULTADO FINANCEIRO
Despesas financeiras
Empréstimos e financiamentos
Perdas em derivativos
Variação cambial
Outras despesas financeiras
Descontos concedidos
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras e depósitos vinculados
Ganhos em derivativos
Outras receitas financeiras
Receitas financeiras - reversão AVP
Juros de mora
Variação cambial
Pis e Cofins sobre receitas financeiras

Consolidado
2021
2020
(12.185)
(1.887)
(3.338)
(8.309)
(1.558)
(27.277)

(7.956)
(2.720)
(63.756)
(3.372)
(1.132)
(78.936)

4.077
1.517
105
4.777
300
2.067
(597)
12.246
(15.031)

1.230
39.971
1.177
3.070
2.288
6.892
54.628
(24.308)

Resultado Financeiro
24. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a. Remuneração do pessoal-chave da Administração. O pessoal-chave da Administração inclui diretores e gerentes.
A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da Administração, por serviços de empregados está apresentada a
seguir:
2021
2020
Salários e encargos dos gerentes
8.224
7.205
Remuneração e encargos da diretoria
4.480
8.072
8.034
Participação nos lucros e opção de ações
20.738
15.277
b. Operações realizadas entre empresas controladas. Em 2021 a TASA vendeu produtos para a SCS e SCS 2 no
montante de R$ 26.228 (R$ 17.717 em 2020). Em de 31 de dezembro de 2021, a TASA apresenta saldo de contas a receber da SCS e SCS 2 por fornecimento de mercadoria no valor de R$19.831 (R$ 81.273 em 31 de dezembro de 2020).
24.1. Controladora. Exceto pelo valor de outras contas a pagar a suas controladas registrado em 31 de dezembro de
2021 no montante de R$ 14.433 (Dividendos a receber da controlada TASA de R$ 1.399 em 31 de dezembro de 2020),
não existe qualquer outro valor de transações com partes relacionadas.
25. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a. Mercado futuro de dólar (forward) e swap cambial CDI X USD. O Grupo, com o objetivo de reduzir sua potencial
exposição a oscilações na taxa de câmbio R$/US$ utilizada para liquidação de suas importações e de seus empréstimos captados em moeda estrangeira, contrata operações de instrumentos financeiros derivativos de mercado futuro
de dólar e swap cambial CDI X USD BRL. O valor justo total de um derivativo é classificado como ativo ou passivo
circulante ou não circulante e a contrapartida é registrada na demonstração de resultado nas rubricas de “Receitas e/
ou despesas financeiras”. É importante ressaltar que a utilização de derivativos cambiais se restringe tão somente à
proteção do valor contratado e estimado de compras de fornecedores estrangeiros nos seis meses subsequentes e
de empréstimos captados em moeda estrangeira. Qualquer variação na cotação do US$ que vier a causar perda nos
investimentos derivativos tende a ser compensado por ganho na liquidação dos câmbios relacionados a compras de
fornecedores estrangeiros. Os valores de referência (notional) dos contratos de mercado futuro de dólar em aberto em
31 de dezembro de 2021 corresponde a R$ 22.991, equivalentes a US$ 4.120 (R$18.281, equivalente a US$3.410 em
31 de dezembro de 2020). Adicionalmente o efeito no resultado do exercício das operações em 31 de dezembro de 2021
correspondeu R$ 216 (R$ 407 em 31 de dezembro de 2020). O risco provável para fins de análise de sensibilidade tem
como referência a cotação do dólar em 31 de dezembro de 2021.
b. Análise de sensibilidade
31 de dezembro de 2021
Cenário
Ativo Passivo Valor de referência
Risco Provável
25%
50%
Derivativo cambial
394
(178)
22.991 Desvalorização do US$
863 (4.885) (10.633)
31 de dezembro de 2020
Cenário
Ativo Passivo Valor de referência
Risco Provável
25%
50%
Derivativo cambial
407
18.281 Desvalorização do US$
(561) (4.991) (9.421)
No cenário provável é considerada a taxa de fechamento de câmbio do último dia do mês de encerramento do exercício.
26. OBJETIVOS E POLÍTICAS PARA GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO
26.1. Fatores de risco financeiro. O Grupo possui e segue política de gerenciamento de risco, que orienta em relação
a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição
geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Nos termos dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário
suportar a estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.
a. Risco de mercado. (i) Risco cambial. O risco associado decorre da flutuação da taxa de câmbio do período compreendido entre a data da compra (encomenda) e a data de liquidação. As importações são integralmente liquidadas num
período máximo de 365 dias entre a data de embarque e a data de liquidação do contrato de câmbio. Para se proteger
dessas oscilações, o Grupo se utiliza de instrumentos financeiros derivativos de mercado futuro de dólar a fim de travar o câmbio para parte de suas compras, se protegendo, dessa forma, das oscilações cambiais. O Grupo não aplica
contabilidade de hedge. (ii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros. Os ativos do Grupo
que estão sujeitos a taxas de juros fixas são representados pelos saldos de contas a receber de clientes que possuem
características de financiamentos, mensurados a valor justo por meio do resultado, e as aplicações financeiras que são
remuneradas com taxas variáveis de juros com base na variação da taxa de certificado de depósito interbancário. O
risco de taxa de juros do Grupo decorre de empréstimos de longo prazo, vinculados às taxas variáveis de juros, especificamente à taxa média diária dos depósitos interbancários (DI). A política do Grupo tem sido em manter os empréstimos
em taxas variáveis de juros. Durante 2021 e 2020 os empréstimos do Grupo às taxas variáveis eram mantidos em reais.
A Administração do Grupo considera que o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é uma taxa livremente praticada
no mercado, e por isso, todos os agentes estão, de alguma forma direta ou indiretamente, sujeitos à ela. A Administração
não considera o risco de taxa de juros crítico em suas operações.
b. Risco de crédito. A política de vendas do Grupo considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar
no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o
acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas e limites individuais de posição, bem como criteriosa análise
de crédito com base em dados internos do histórico do cliente e fontes externas de consultas, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas a receber.
c. Risco de liquidez. É o risco do Grupo não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.
A Administração monitora as suas projeções de recebimentos e pagamentos diários, a fim de evitar descasamentos
imprevistos. Para gerenciar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros,
sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Technos e os passivos financeiros derivativos do Grupo, por faixas de vencimento, correspondentes ao período
remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os passivos financeiros derivativos estão
incluídos na análise se seus vencimentos contratuais forem essenciais para um entendimento dos fluxos de caixa. Os
valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
Consolidado
Menos de
Entre um
Entre dois
Acima de
um ano
e dois anos
e cinco anos
cinco Anos
Em 31 de dezembro de 2021
Empréstimos e financiamentos
28.896
31.286
124.801
1.819
Contas a pagar por aquisição societária
1.103
114
Salários e encargos sociais
11.700
Fornecedores e outras obrigações
66.168
1.709
Arrendamento a pagar
2.665
2.023
2.181
Em 31 de dezembro de 2020
Empréstimos e financiamentos
12.443
20.989
135.582
5.720
Contas a pagar por aquisição societária
1.103
4.230
Salários e encargos sociais a pagar
4.459
Fornecedores e outras obrigações
46.884
4.633
Arrendamento a pagar
2.445
1.885
500
26.2. Gestão do capital. Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, o Grupo pode rever
a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos
para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. O Grupo monitora o capital com base em índices de alavancagem
financeira. Um desses índices é a proporção entre dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida, por
sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado
no balanço patrimonial consolidado e incluindo também valores a pagar por aquisição de participação de não controladores), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O patrimônio líquido corresponde ao valor constante do
balanço ao final do exercício. Em 31 de dezembro de 2021 a dívida líquida do Grupo monta R$ 44.066 e corresponde
a 13,5% do patrimônio líquido (em 31 de dezembro de 2020, R$ 72.942, equivalendo a 23,1% do patrimônio líquido). O
endividamento tem como origem relevante a captação de recursos aplicada na aquisição da Dumont. O capital não é
administrado no nível da Controladora, somente no nível consolidado.
26.3. Valor justo dos ativos e passivos financeiros
Consolidado em 31 de dezembro 2021
Ativo financeiro
Categoria
Classificação Valor Justo Valor Contábil
Caixa e equivalente de caixa
Custo Amortizado
Nível 2
89.633
89.633
Caixa restrito
Custo Amortizado
Nível 2
7.706
7.706
Depósitos vinculados
Custo Amortizado
Nível 2
666
666
Contas a receber de clientes
Custo Amortizado
Nível 2
142.792
142.792
Instrumentos financeiros derivativos Valor Justo pelo Resultado-VJR
Nível 2
394
394
Outros ativos financeiros
Custo Amortizado
Nível 2
11.780
11.780
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Consolidado em 31 de dezembro 2021
Ativo financeiro
Categoria
Classificação Valor Justo Valor Contábil
Passivo financeiro:
Empréstimos e financiamentos
Custo amortizado
Nível 2
133.699
133.699
Arrendamento a pagar
Custo amortizado
Nivel 2
6.082
6.082
Fornecedores
Custo Amortizado
Nível 2
44.802
44.802
Valor a pagar por aquisição societária
Custo amortizado
Nível 2
1.217
1.217
Instrumentos financeiros derivativos Valor Justo pelo Resultado - VJR
Nível 2
178
178
Consolidado em 31 de dezembro 2020
Ativo financeiro
Categoria
Classificação Valor Justo Valor Contábil
Caixa e equivalente de caixa
Custo Amortizado
Nível 2
65.258
65.258
Caixa restrito
Custo Amortizado
Nível 2
11.313
11.313
Depósitos vinculados
Custo Amortizado
Nível 2
3.728
3.728
Contas a receber de clientes
Custo Amortizado
Nível 2
133.452
133.452
Instrumentos financeiros derivativos Valor Justo pelo Resultado - VJR
Nível 2
407
407
Outros ativos financeiros
Custo Amortizado
Nível 2
11.473
11.473
Passivo financeiro:
Empréstimos e financiamentos
Custo amortizado
Nível 2
138.200
138.200
Arrendamento a pagar
Custo amortizado
Nivel 2
4.236
4.236
Fornecedores
Custo Amortizado
Nível 2
14.286
14.286
Valor a pagar por aquisição societária
Custo amortizado
Nível 2
5.333
5.333
Nível 2 - Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor
contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. O valor justo das contas a receber, para
fins de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente
no mercado, que está disponível para o Grupo para instrumentos financeiros similares. Nível 2 - O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação
maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas
específicas do Grupo. A análise de sensibilidade adicional requerida pela CVM está apresentada na nota explicativa
25.Nível 2 - As taxas de juros de empréstimos e financiamento são pré-fixadas e estão consistentes com as praticadas
no mercado. Nível 1 - Caixa e equivalentes de caixa, contas a pagar a fornecedores, adiantamentos e outras obrigações
de curto prazo se aproximam de seu respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento no curto prazo
desses instrumentos. O Grupo aplica CPC 40/IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial
pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:
• Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (nível 1).
• Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo,
seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (nível 2).
• Inserções para os ativos ou passivos que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções
não observáveis) (nível 3).
26.4. Instrumentos financeiros por categoria
Consolidado
Ativos mensurados
Custo
a valor justos
amortizado
Total
31 de dezembro de 2021
Ativos, conforme o balanço patrimonial:
Depósitos vinculados
666
666
Contas a receber de clientes
142.792 142.792
Caixa e equivalente de caixa
89.633
89.633
Caixa restrito
7.706
7.706
Instrumentos financeiros derivativos
394
394
11.780
11.780
Outros ativos financeiros
394
252.577 252.971
Consolidado
Passivos mensurados
Outros passivos
a valor justo
financeiros
Total
31 de dezembro de 2021
Passivos, conforme o balanço patrimonial:
Fornecedores
44.802
44.802
Empréstimos
133.699 133.699
Arrendamento a pagar
6.869
6.869
Valor a pagar por aquisição de participação societária
1.217
1.217
Derivativos – hedge cambial
178
178
178
186.587 186.765
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Consolidado
Ativos mensurados
a valor justos
31 de dezembro de 2020
Ativos, conforme o balanço patrimonial:
Depósitos vinculados
Contas a receber de clientes
Caixa e equivalente de caixa
Caixa restrito
Instrumentos financeiros derivativos
Outros ativos financeiros

31 de dezembro de 2020
Passivos, conforme o balanço patrimonial:
Fornecedores
Empréstimos
Arrendamento a pagar
Valor a pagar por aquisição de participação societária

Custo
amortizado

Total

3.728 3.728
133.452 133.452
65.258 65.258
11.313 11.313
407
407
11.473 11.473
407
225.224 225.631
Consolidado
Passivos mensurados
Outros passivos
a valor justo
financeiros
Total

14.286
14.286
138.200 138.200
4.236
4.236
5.333
5.333
162.055 162.055
26.5. Qualidade do crédito dos ativos financeiros. A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou provisionados (impaired) pode ser avaliada mediante referência às informações históricas sobre os índices de
inadimplência de contrapartes:
Consolidado
2021
2020
Contrapartes sem classificação externa de crédito
Clientes nacionais
129.527 115.341
Clientes regionais e locais (Magazines)
12.850
18.002
Outros
415
109
Total de contas a receber de clientes
142.792 133.452
Conta corrente e depósitos bancários e depósitos vinculados (a)
AAA
96.799
77.817
96.799
77.817
(a) Classificação extraída através do relatório da agência classificadora Fitch Ratings Brasil Ltda. O Grupo somente
utiliza instituições financeiras com rating de AAA para as suas operações com instrumentos financeiros derivativos (nota
explicativa 25).
• Clientes nacionais - clientes de abrangência nacional, na maioria das vezes com grandes redes de pontos de venda
atendendo o território nacional sem histórico de perda.
• Clientes regionais e locais - clientes de abrangência regional ou local, com um ou alguns pontos de venda concentrados na mesma região com eventuais históricos de atraso e baixos níveis de perda.
• Outros - clientes giftline e outros que não possuem histórico de relacionamento recorrente com o Grupo e não têm
como atividade fim a comercialização de relógios.
O Grupo efetua a análise de crédito com base principalmente, no histórico de pagamentos do cliente. O limite de crédito
é determinado de forma individual, e leva em consideração a sua capacidade financeira, o histórico de pagamento e o
volume de compras efetuadas nos últimos 12 meses. Para os clientes novos, o Grupo recorre à consulta de histórico de
crédito junto às agências de avaliação de crédito (SERASA, SPC, entre outras). Para os clientes adimplentes, desde
que respeitados os limites de crédito, as vendas são efetuadas automaticamente. Para os clientes que já figuraram
como inadimplentes, a autorização das vendas é feita manualmente com base em análise individual, até que o histórico
de crédito seja restabelecido. Nenhum dos ativos financeiros adimplentes foi descontado no último exercício.
27. SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2021, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por R$ 1.145 de cobertura básica de automóvel, R$ 68.600 para danos materiais, R$ 18.000 para danos corporais, R$ 180 para morte, R$
180 para invalidez, R$ 360 para danos morais, R$ 52.289 para lucros cessantes e R$ 9.000 para responsabilidade civil
e profissional. O Grupo também utiliza seguro sem cobertura fixa que é acionado ao longo do trânsito de mercadoria
importada.
28. EVENTO SUBSEQUENTE
Dentro do Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia, aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2021, a Companhia realizou compra de ações no período de 1º de janeiro de 2022
a 4 de fevereiro de 2022 no valor total de R$ 1.389, equivalente a 599.634 ações ao preço médio unitário de R$ 2,316,
totalizando o limite aprovado no Programa de Recompra de ações.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Ao Conselho de Administração e Acionistas da Technos S.A.
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Technos S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Technos S.A. em 31 de dezembro de 2021,
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto
de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião
separada sobre esses assuntos.
1. Reconhecimento da receita de venda de produtos no final do exercício. Conforme mencionado nas Notas Explicativas 2.21 e 21 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria. A controlada Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. (“TASA”) possui receita
referente a venda de produtos e depende de um processo interno para mensurar as vendas faturadas e não entregues
até o final do exercício com o objetivo de alocar o reconhecimento da receita ao exercício adequado. Esse processo
envolve julgamento na determinação das estimativas dos prazos médios de entrega, bem como requer a manutenção
de rotinas e controles internos para identificar e mensurar tais vendas.
Em virtude do alto volume de operações de venda, da relevância dos valores compreendidos e dos julgamentos e
estimativas envolvidos no processo supracitado, consideramos esse assunto como um dos principais assuntos de
auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros:
(i) Obtivemos o entendimento do processo relacionado ao reconhecimento da receita e avaliamos o desenho e a implementação dos controles internos chave;
(ii) Avaliação, em base amostral, das evidências sobre o tempo decorrido entre o faturamento e a entrega dos produtos,
comparando os resultados apurados com os prazos médios utilizados pela Companhia no processo de mensuração
das vendas faturadas e não entregues;
(iii) Recálculo, com base no procedimento descrito acima, da estimativa das vendas faturadas e sem transferência de
controle até a data base das demonstrações financeiras;
(iv) Avaliação das divulgações relacionadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que o reconhecimento
da receita de venda de produtos no final do exercício e as respectivas divulgações relevantes são aceitáveis no contexto
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2021.
2. Existência e redução ao valor realizável líquido dos estoques. Conforme mencionado nas Notas Explicativas
2.10, 3 e 8 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria. A controlada Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. (“TASA”), possui saldos
relevantes de estoques armazenados em sua fábrica localizada em Manaus-AM. A análise de redução ao valor realizável líquido para os saldos de estoques envolve julgamento e premissas operacionais, tais como cobertura esperada,
idade dos itens, histórico do volume de vendas e valor atual de venda. Qualquer mudança nessas premissas pode
impactar de forma relevante o montante de provisão para redução ao valor realizável líquido dos estoques.
Adicionalmente, em virtude do volume de movimentação (entradas e saídas) desses itens na fábrica, faz-se necessário
a manutenção de um sistema de controle para assegurar a consistência entre a posição contábil e física dos estoques.
Falhas nos procedimentos de contagem e/ou intempestividade no ajuste contábil de eventuais diferenças apuradas
podem gerar distorção relevante nas demonstrações financeiras. Portanto, consideramos esse como um dos principais
assuntos de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros:
(i) Obtivemos o entendimento do processo relacionado a existência dos estoques, assim como da constituição da estimativa de provisão para redução ao valor realizável líquido dos estoques, avaliando o desenho e a implementação dos
controles internos chave;
(ii) Avaliação dos controles chave relacionados à contagem dos estoques e obtenção de evidências sobre a efetividade
dos mesmos, incluindo evidências sobre o ajuste contábil de eventuais diferenças encontradas;
(iii) Selecionamos uma amostra do estoque para acompanhamento da contagem física feita pela Companhia;
(iv) Em base amostral, avaliamos a memória de cálculo da provisão para redução ao valor realizável líquido dos estoques e obtivemos evidências para as principais premissas e dados gerenciais utilizados; e
(v) Avaliação das divulgações relacionadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o saldo dos
estoques e o nível de provisão para redução ao valor realizável dos mesmos, bem como as respectivas divulgações
relevantes no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
3. Redução ao valor recuperável de unidade geradora de caixa que contém ágio por expectativa de rentabilidade
futura (goodwill). Conforme mencionado nas Notas Explicativas 2.13, 3 e 10 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria. A Companhia possui ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) oriundo
de aquisições de empresas ocorridas em exercícios anteriores. A Companhia avalia o valor recuperável da unidade
geradora de caixa que inclui ativo imobilizado e ágio por expectativa de rentabilidade futura com base no seu valor em
uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado. O processo de apuração do valor em uso envolve julgamento
e incertezas na determinação das premissas significativas (i) projeção de receita, custos e despesas operacionais, (ii)
investimentos de capital, (iii) crescimento na perpetuidade e (iv) taxa de desconto. Portanto, considerando a magnitude
do valor contábil do ágio e a sensibilidade dos julgamentos e da incerteza associados às premissas definidas pela Companhia, classificamos esse assunto como um principal assunto de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros:
(i) Obtivemos o entendimento do processo de preparação e revisão do orçamento;
(ii) Avaliação, com o auxílio dos nossos especialistas em finanças corporativas, das premissas significativas utilizadas
na preparação do modelo de fluxo de caixa descontado relativas (i) à projeção de receitas, custos e despesas operacionais, (ii) investimentos de capital, (iii) crescimento na perpetuidade e (iv) taxa de desconto, confrontando-as com dados
históricos e, quando aplicável, dados obtidos de fontes externas, bem como revisamos a acuracidade matemática do
modelo apresentado; e

(iii) Avaliamos as divulgações relevantes relacionadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitáveis o valor recuperável do imobilizado e do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) e as divulgações relacionadas no
contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de
2020 tomadas em conjunto.
Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado. As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras
e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do
valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório
dos auditores. A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações financeiras 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 pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 financeiras, 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.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
- Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Companhia 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 financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em
continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião
de auditoria.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também à administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os
requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aqueles que foram considerados
como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022
KPMG Auditores Independentes
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