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Ouro sobe
com bloqueio 
dos EUA
à Rússia

Os contratos futuros de ouro 
na divisão Comex da Bolsa Mer-
cantil de Nova York subiram nes-
ta quinta-feira, à medida que os 
conflitos Rússia-Ucrânia continu-
am. O contrato mais ativo, para 
entrega em abril, subiu US$ 24,90 
(1,29%), para fechar em US$ 
1.962,20 por onça.

Os Estados Unidos anunciaram 
novas sanções à Rússia, alimen-
tando a demanda por ouro como 
porto seguro. Também proibiram 
transações relacionadas ao ouro 
com o Banco Central da Rússia, 
relata a agência de notícias Xinhua.

Os dados econômicos divulga-
dos na quinta-feira são mistos. O 
Departamento de Comércio dos 
EUA informou que as encomen-
das de bens duráveis no País caíram 
2,2% em fevereiro, depois de subir 
1,6% em janeiro. A queda é muito 
maior do que o 0,5% esperado.

O Departamento do Trabalho 
dos EUA informou que os pedidos 
iniciais de auxílio-desemprego caí-
ram em 28 mil, para 187 mil na se-
mana que terminou em 19 de março, 
o menor desde setembro de 1969.

O principal mercado de ações 
da Rússia retomou as negociações 
nesta quinta-feira, depois de qua-
se um mês fechado. As negocia-
ções foram retomadas para 33 das 
maiores empresas de capital aber-
to da Rússia.

O índice MOEX Russia, deno-
minado em rublo, subiu 4,37% no 
fechamento do mercado, e o ín-
dice RTS, denominado em dólar, 
caiu 9%, devido à desvalorização 
do rublo em relação ao dólar du-
rante a paralisação dos negócios.

Brasil novamente na lanterna 
do crescimento mundial
País só supera Rússia, que entrará em recessão

O órgão de comércio e de-
senvolvimento da ONU 
(Unctad) rebaixou sua 

projeção de crescimento econômi-
co global para 2022 de 3,6% para 
2,6% devido à guerra na Ucrânia e 
a mudanças nas políticas macroe-
conômicas feitas pelos países nos 
últimos meses.

Embora a Rússia deva experi-
mentar uma recessão profunda 
este ano, com queda no Produto 
Interno Bruto (PIB) estimada em 
7,3%, espera-se desacelerações 
significativas no crescimento em 
partes da Europa Ocidental e da 
Ásia Central, Sul e Sudeste.

Para a economia brasileira, a 
projeção da Unctad caiu de 1,8% 
para 1,3% em 2022. Embora pos-
sa ser considerada otimista – a 
média da estimativa do mercado 
financeiro (Boletim Focus) é de 
apenas 0,5% – ainda assim é, junto 
com México e Reino Unido, o pior 

desempenho entre os países anali-
sados pelo órgão da ONU, exceto 
a Rússia.

O crescimento médio estimado 
pela Unctad para os países em de-
senvolvimento é de 3,7%, muito 
acima da alta esperada pelo Brasil. 
A China, como de costume, lidera, 
com 4,8%, empatada com Arábia 
Saudita. A Argentina, que teve cres-
cimento acelerado em 2021 (10,1%) 
deve crescer 4,6% em 2022.

A guerra em curso na Ucrânia 
provavelmente reforçará a tendên-
cia de aperto monetário nos paí-
ses avançados, após movimentos 
semelhantes que começaram no 
final de 2021 em vários países em 
desenvolvimento devido a pres-
sões inflacionárias, com cortes de 
despesas também previstos nos 
próximos orçamentos, analisa a 
Unctad. “Os efeitos econômicos 
da guerra na Ucrânia agravarão a 
desaceleração econômica em cur-

so globalmente e enfraquecerão a 
recuperação da pandemia”, disse a 
secretária-geral do órgão, Rebeca 
Grynspan.

O aumento dos preços dos ali-
mentos e dos combustíveis terá 
um efeito imediato sobre os mais 
vulneráveis os países em desenvol-
vimento, resultando em fome e di-
ficuldades para as famílias que gas-
tam a maior parte de sua renda em 
alimentos. Mas a perda de poder 
de compra e gastos reais acabará 
por ser sentida por todos, reforça 
a Unctad.

“O perigo para muitos dos pa-
íses em desenvolvimento que de-
pendem fortemente da importa-
ção de alimentos e combustíveis 
é mais profundo, pois os preços 
mais altos ameaçam os meios de 
subsistência, desencorajam o in-
vestimento e aumentam o espec-
tro de déficits comerciais crescen-
tes”, diz o relatório.

Alegação de que venda de ativos da 
Petrobras reduz dívida é fake news
Estatal se desfez de US$ 34 bi no governo Bolsonaro

Durante o Governo Bol-
sonaro (janeiro de 2019 
a fevereiro de 2022), fo-

ram vendidos 62 ativos da Petro-
bras, no valor de US$ 33,9 bilhões. 
O levantamento feito pelo Dieese 
contesta argumentos de que a ven-
da de ativos reduz endividamento 
da estatal.

“Mesmo com recebimento de 

mais de R$ 124 bilhões em ativos 
vendidos, de 2013 a setembro de 
2021, segundo relatório de de-
monstração financeira da empre-
sa, o volume de dívida não diminui 
na mesma proporção”, destaca o 
documento.

“O fato é que a dívida da Petro-
bras tem forte presença em mo-
edas externas (88%), sendo 80% 

em dólar, 5% em libras e 3% em 
euro. Assim, a desvalorização do 
real impacta a dívida. Também o 
faturamento da empresa acontece 
em reais, por conta das vendas das 
refinarias no mercado interno. Ou 
seja, a dívida é em dólar, mas as 
receitas são em reais”, ressalta o 
levantamento. 
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BC: quase certo 
que inflação vai 
estourar meta

O Banco Central elevou a esti-
mativa de inflação para este ano. 
A revisão do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) passou de 4,7% para 
7,1%, ficando acima do centro da 
meta definida para 2022: 3,5%. A 
nova estimativa consta do Relató-
rio de Inflação. O BC aponta que 
a probabilidade de estouro da me-
ta varia de 88% a 97%.

Segundo a publicação, a ins-
tituição trabalha com dois cená-
rios. No primeiro, considerado 
“de referência”, as projeções de 
inflação para 2022 ficam em tor-
no de 10,6% nos dois primeiros 
trimestres do ano, caindo para 
7,1% no fim do ano e para 3,4% 
em 2023. Esse cenário tem a pro-
babilidade de estouro da meta de 
97% e prevê que a taxa básica 
de juros, a Selic, feche o ano em 
12,75%, caindo para 8,75% ao 
ano em 2023.

Já o segundo cenário, consi-
derado alternativo, prevê que a 
inflação feche 2022 em 6,3%, 
caindo para 3,1% em 2023. Es-
se ambiente considera a hipótese 
de uma queda no preço interna-
cional do petróleo, diminuindo o 
impacto do produto na alta dos 
preços no país. Nesse aspecto, 
o BC adota a premissa na qual 
o preço do petróleo segue apro-
ximadamente a curva futura de 
mercado até o fim de 2022, ter-
minando o ano em US$ 100 o 
barril e passando a aumentar 
2% ao ano a partir de janeiro de 
2023. A probabilidade de furar a 
meta é de 88%.

Segundo o Banco Central, o 
ambiente externo, com o confli-
to entre Rússia e Ucrânia, levou 
a um aperto significativo das 
condições financeiras e aumen-
tou a incerteza em torno da eco-
nomia mundial. Em particular, 
por conta do choque de oferta 
decorrente do conflito que “tem 
o potencial de exacerbar as pres-
sões inflacionárias que já vinham 
se acumulando tanto em eco-
nomias emergentes quanto nas 
avançadas.”

“A elevação dos preços de com-
modities e dos preços de produ-
tos importados – especialmente 
desde a escalada do conflito entre 
Rússia e Ucrânia -, embora ate-
nuada pela recente apreciação do 
real, pode ser considerada um no-
vo choque de oferta do ponto de 
vista da economia doméstica, com 
impacto altista sobre a inflação e 
negativo sobre a atividade econô-
mica no curto prazo”, afirmou o 
relatório, de acordo com a Agên-
cia Brasil.

Refinaria Landulpho Alves (RLAM) foi vendida para fundo árabe

 Juarez Cavalcanti/Petrobras
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A imortal Fernanda Montenegro

Caso Marielle: expectativa x realidade

Por Paulo Alonso

A atriz Fernanda 
Montenegro, de 92 
anos, toma posse 

hoje na Academia Brasileira 
de Letras e passará a ocupar 
a Cadeira nº 17, que perten-
ceu ao diplomata Affon-
so Arinos de Melo Franco 
(1930-2020). Os ocupantes 
anteriores foram o escri-
tor Sílvio Romero, o poeta 
Osório Duque-Estrada, o 
antropólogo Roquette-Pin-
to, o crítico literário Álvaro 
Lins e o filólogo Antonio 
Houaiss. Será saudada por 
Nélida Pinón, primeira mu-
lher a ocupar a Presidência 
da ABL, no ano do seu cen-
tenário, exercendo, atual-
mente, o cargo de secretá-
ria-geral.

A artista é apenas a nona 
mulher eleita para a ABL, ao 
longo dos 124 anos de his-
tória da academia. Antes de 
dela, tornaram-se imortais 
Rachel de Queiroz (1977), 
Dinah Silveira de Queiroz 
(1980), Lygia Fagundes Tel-
les (1985), Nélida Piñon 
(1989), Zélia Gattai (2001), 
Ana Maria Machado (2003), 
Cleonice Berardinelli (2009) 
e Rosiska Darcy de Oliveira 
(2013).

Durante as primeiras oi-
to décadas de existência da 
Academia Brasileira de Le-
tras, nenhuma mulher fez 
parte da instituição. Até 
1951, o Estatuto da ABL 
previa que apenas “bra-
sileiros que tenham, em 
qualquer dos gêneros de 
literatura, publicado obras 
de reconhecido mérito ou, 
fora desses gêneros, livro 
de valor literário” poderiam 
concorrer a uma de suas ca-
deiras.

Quando da primeira can-
didatura feminina, em 1930, 

Amélia Beviláqua foi rejei-
tada, sob a justificativa de 
que o vocábulo “brasilei-
ros” restringiria suas vagas 
apenas ao sexo masculino, 
ficou claro que a Academia 
relacionava valor literário a 
gênero. A segunda mulher a 
tentar participar do círculo 
de literatos imortais foi Di-
nah Silveira Queiroz, cuja 
candidatura também foi 
rejeitada. Apenas em 1977 
a instituição discutiu nova-
mente a questão da mulher 
na Academia, para dar pa-
recer favorável a Rachel de 
Queiroz.

Apesar de Rachel não 
ter sido um expoente do 
movimento feminista, nem 
ter feito do seu discurso de 
posse um símbolo da con-
quista, a conquista por si só 
representou um grande pas-
so em direção à igualdade 
dos gêneros. Como salien-
tou o Diário de Pernambuco, 
no dia seguinte à sua posse, 
“Rachel de Queiroz quebra 
tabu e se torna imortal”, a 
escritora transformou-se 
num ícone ímpar em meio a 
um ambiente estagnado.

Muito antes de Rachel 
de Queiroz (1910-2003) se 
tornar a primeira mulher a 
vestir o fardão de ramos de 
café bordados com fios de 
ouro, outras mulheres ten-
taram. A primeira delas foi 
a jornalista Amélia de Frei-
tas Beviláqua (1860-1946). 
Em 1930, escreveu uma 
carta ao então presidente 
da casa, Aloísio de Castro 
(1881-1959), propondo sua 
candidatura. Em vão. Dinah 
Silveira de Queiroz (1911-
1982) também cumpriu os 
protocolos da academia: 
entregou, em 1977, uma 
carta oficializando sua ins-
crição e disponibilizou suas 
obras para os acadêmicos. 
De nada adiantou. Um ano 

depois, tentou novamente. 
E, em 1979, mais uma vez. 
Só foi eleita em 1980.

Historicamente, as can-
didaturas femininas foram 
não só reiteradamente con-
denadas e rejeitadas pela 
esmagadora maioria dos 
membros da academia, co-
mo sua proibição foi in-
corporada ao regimento 
interno da ABL, em 1951. 
Essa proibição regimental 
às candidaturas femininas 
vigorou até 1976.

Felizmente, o texto regi-
mental foi modificado. E a 
ABL passou a abrigar con-
sagradas escritoras entre 
suas 40 cadeiras. Fernanda 
Montenegro, que passa a 
fazer parte hoje desse sele-
to grupo, é um dos grandes 
ícones da cultura nacional, 
embora seja uma atriz – a 
rigor um perfil algo insólito 
para a Casa de Machado de 
Assis e foi eleita por unani-
midade dos acadêmicos. In-
telectual engajada e sensível 
leitora do real, sua presença 
enriquece os laços profun-
dos da Academia com as 
artes cênicas.

Considerada uma das 
melhores atrizes, é frequen-
temente referenciada como 
a grande dama do cinema 
e da dramaturgia do Brasil. 
Em seu vasto currículo, foi 
a primeira latino-americana 
e a única brasileira indicada 
ao Oscar de Melhor Atriz. 
É também a única atriz in-
dicada ao Oscar por uma 
atuação em língua por-
tuguesa, sendo nomeada 
por sua magnífica atuação 
em Central do Brasil (1998). 
Além disso, foi a primeira 
brasileira a ganhar o Emmy 
Internacional na categoria 
de melhor atriz, pelo traba-
lho em Doce Mãe (2013).

Dentre os inúmeros prê-
mios nacionais e internacio-

nais que recebeu em seus 
mais de setenta anos de car-
reira, em 1999, foi condeco-
rada com a maior comenda 
civil do país, a Grã-Cruz da 
Ordem Nacional do Mérito, 
entregue pelo então presi-
dente Fernando Henrique 
Cardoso, também titular da 
ABL, além de ter sido cin-
co vezes galardoada com o 
Prêmio Molière, ter recebi-
do três vezes o Prêmio Go-
vernador do Estado de São 
Paulo, e conquistado o Ur-
so de Prata, no Festival de 
Berlin, em 1998, pela inter-
pretação de Dora no filme 
Central do Brasil, de Walter 
Salles.

Em 2013, foi eleita a 15ª 
celebridade mais influente 
do Brasil, pela revista Forbes. 
Na televisão, foi a primei-
ra atriz contratada pela TV 
Tupi, em 1951, onde estre-
lou dezenas de teleteatros. 
Estreou nas telenovelas, em 
1954, como protagonista de 
A Muralha, na Record. Re-
alizou trabalhos na maioria 
das emissoras produtoras 
de teledramaturgia, como a 
Bandeirantes, TV Cultura e 
TV Globo, onde se encon-
tra desde 1981.

Ingressar na ABL não 
é uma tarefa das mais fá-
ceis. Muitos tentaram e 
não conseguiram. Mon-
teiro Lobato (1882-1948) 
foi um deles. O mais im-
portante nome da literatu-
ra infanto-juvenil brasilei-
ra tentou duas vezes: em 
1922, perdeu para Edu-
ardo Ramos (1854-1923) 
e, em 1926, para Adelmar 
Tavares (1888-1963), am-
bos juristas. Lima Barreto 
(1881-1922) é outro bom 
exemplo. O autor de Triste 
Fim de Policarpo Quaresma 
(1911) bateu à porta da 
ABL em três ocasiões. Na 
última, desistiu.

Em 1980, outro poeta, 
Mário Quintana (1906-
1994), também tentou a 
sorte. Encorajado pelo Prê-
mio Machado de Assis, que 
recebera um ano antes pe-
lo conjunto da obra, anun-
ciou sua candidatura à vaga 
aberta pela morte de Otávio 
de Faria (1908-1980). Teria 
como concorrente o ex-
-ministro da Educação do 
governo Figueiredo, Edu-
ardo Portella (1932-2017). 
Quintana, porém, não teve 
o mesmo êxito de Bandeira. 
Perdeu por 31 a 6.

A ideia de “academizar 
notáveis” partiu de Joaquim 
Nabuco (1849-1910), um 
dos fundadores da ABL. 
Em 1898, ele sugeriu a Ma-
chado de Assis (1839-1908) 
o nome do Barão de Rio 
Branco (1845-1912), minis-
tro das Relações Exteriores. 
Segundo relato do acadê-
mico Carlos Heitor Cony 
(1926-2018) no artigo “A 
Academia e o Tempo Bra-
sileiro”, Machado hesitou, 
alegando que “o barão não 
tinha livro publicado”. Na-
buco argumentou: “Rio 
Branco está escrevendo o 
mapa do Brasil”. E o barão 
tornou-se acadêmico.

Por outro lado, houve 
quem nunca sonhou em 
tomar o tradicional chá das 
quintas-feiras, com direito 
a bolo, suspiros e biscoi-
tos, dentre outros quitutes 
saborosos. Caso de Graci-
liano Ramos (1892-1953), 
Carlos Drummond de An-
drade (1902-1987) e Clari-
ce Lispector (1920-1977). 
Em Todas as Cartas (2020), 
a escritora ucraniana, natu-
ralizada brasileira, admite, 
em bilhete escrito a Lygia 
Fagundes Telles, também 
acadêmica da ABL, em no-
vembro de 1977: “Quero 
dizer que, apesar do gran-

de respeito que tenho pela 
Academia, eu jamais aceita-
ria entrar nela”. “A gente dá 
um espirro, já pensam que 
estamos morrendo e que-
rem a nossa vaga”, com-
pletou a autora de A Paixão 
Segundo G.H. (1964).

Fernanda Montenegro 
acredita que a ABL está 
buscando abrir portas para 
outros públicos quando a 
elege. “Mas não podemos 
trabalhar com escalona-
mentos. Sempre haverá 
interesse de quem supos-
tamente não seria um con-
sumidor da arte considera-
da erudita. Se colocarmos 
uma orquestra tocando 
Mozart na favela haverá 
plateia. Essas fronteiras 
só existem porque não há 
oferta, embora exista de-
manda.”

Recordando os acadêmi-
cos, Nélida Piñon, cadeira 
nº 30, “eu não quero ser 
inútil. Eu quero que a pala-
vra do escritor tenha algum 
sentido, utilidade”, e o sau-
doso cineasta e acadêmico 
Nélson Pereira dos Santos, 
cadeira nº 7, “a questão 
fundamental da nossa cul-
tura hoje é: seremos inde-
pendentes ou morreremos, 
como disse Dom Pedro.”

Assim, desejamos e tor-
cemos para que a palavra e 
o talento de Fernanda Mon-
tenegro continuem sendo 
úteis e que sua voz, na ABL, 
seja ouvida e percebida; que 
sua presença, magistral, e 
que muito enobrece a cul-
tura brasileira, seja indepen-
dente e provocativa para a 
reconstrução de um Brasil 
mais livre, justo, soberano 
e igualitário. Sem educação 
e sem cultura, não há inde-
pendência.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.

Por Marcos  
Espínola

Passaram-se quatro 
anos e a pergunta 
“Quem mandou 

matar Marielle? continua 
sem resposta. Mas o por-
quê dessa demora? A bu-
rocracia brasileira ou a in-
competência dos órgãos 
responsáveis? Seja qual for 
a resposta, é isso que gera 
a impunidade, pois o tempo 
apaga qualquer memória e 
as evidências do inquérito e 
quanto mais tempo demo-

ra para responsabilizar os 
mandantes, mais prova se 
perde. A expectativa de so-
lução do caso dá passagem 
para a realidade morosa que 
tende a fazer o caso cair no 
esquecimento.

Nesses anos, o país vem 
mantendo uma média de 
40 a 50 mil homicídios por 
ano, porém, segundo o rela-
tório do Conselho Nacional 
de Justiça, 90% ficam impu-
nes e sem solução. Marielle 
Franco e Anderson Gomes 
passaram a fazer parte dessa 
estatística. Um exemplo da 

diferença entre expectativa 
e realidade, pois, o correto é 
que a investigação de qual-
quer crime chegue aos auto-
res e mandantes para o de-
vido julgamento e punição.

Isso demonstra a neces-
sidade cada vez maior de 
mudanças na segurança pú-
blica. A polícia judiciária, 
representada pela polícia 
civil, a primeira a atuar em 
qualquer caso, precisa de 
investimentos em recursos 
humanos, tecnologia e equi-
pamento. Além disso, preci-
sa de independência. Um 

delegado por exemplo, que 
é quem dá o primeiro passo 
numa investigação necessi-
ta de melhores condições 
de trabalho, a começar pela 
proteção do seu cargo, no 
qual deveria ter uma espé-
cie de mandato com, pelo 
menos, quatro anos de du-
ração, tendo garantias e até 
proteção para comandar 
a investigação do início ao 
fim. Só no caso Marielle já 
passaram cinco delegados e 
pouco se progrediu.

E por que isso? Por que 
delegados deixam o caso, 

inclusive alguns alegando 
interferência na investiga-
ção e nada acontece? Eis o 
mistério.

O fato é que hoje vi-
vemos uma barbárie. São 
muitos os assassinatos, uma 
matança promovida por 
grupos que agem embaixo 
do nariz do Estado, agindo 
de forma explícita, muitas 
vezes na luz do dia e não 
podemos aceitar a banaliza-
ção da vida.

No caso Marielle, que 
completou quatro anos 
sem solução, independente 

da questão política, trata-
-se de duas vidas humanas 
perdidas, e isso não pode 
ficar impune. Estamos acu-
mulando assassinatos sem 
desfechos, dando a sensa-
ção de que a impunidade 
é soberana. Uma realidade 
que deve dar passagem para 
a expectativa de uma socie-
dade civilizada, organizada, 
com ordem e leis que efeti-
vamente funcionem.

Marcos Espínola é advogado 
criminalista e especialista em 

segurança pública.
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Saúde mental na França
A partir do dia 5 de abril, todos os franceses poderão 

ter acesso a um psicólogo, com reembolso total do 
governo. É a primeira vez que tal fato acontece no País. 
Já foram selecionados mil profissionais. Basta que um 
médico faça uma prescrição da necessidade.

Filme sobre sexo  
entre deficientes físicos

O documentário Assexybilidadade, da TV Zero e do 
Seu Filme, cujas filmagens começam em abril, vai abordar 
a sexualidade de pessoas com deficiências físicas. Será 
dirigido por Daniel Gonçalves, com problemas de coorde-
nação motora.

Convite aceito
O professor doutor Sergio Kaiser fará palestra, em Mi-

lão, no 90º Congresso da Sociedade Europeia de Ateroscle-
rose, de 23 a 25 de maio, a convite do comitê organizador.

Equívocos da  
liberação das máscaras

Com a quantidade de fake news dizendo que a pan-
demia terminou, a cidade do RJ tem um índice reduzido 
da terceira dose, que não chega a 50%.

Campanha da Uber  
contra o racismo

No dia internacional da luta pela eliminação da discri-
minação racial, a Uber lançou uma importante campa-
nha, inclusive com a possibilidade de denúncia no pró-
prio aplicativo. É uma reflexão sobre racismo estrutural 
que deveria ser adotada em todo o Brasil.

Voz poderosa
Wylma Guimaraes apresenta às terças e quintas, 

sempre às 12 horas, seu programa A Voz da Mulher, na 
rádio Bandeirantes 860 AM. Contribuição fundamental 
para a discussão profícua e reflexiva.

Selo Preservale
O Instituto Preservale começa a certificar empreen-

dimentos no Vale do Café, através de um processo de 
auditoria de qualidade e sustentabilidade, a partir de 
maio. “Nosso desafio é mostrar as boas práticas da ca-
deia produtiva do Vale, com instrumentos de medição”, 
afirma o presidente da entidade, Rogério Van Rybroek.

Frase da semana
O outono chegou e devagar vai desvendar muitos 

segredos na transição entre o verão e o inverno. Sim, é 
época de colheita e de amadurecimento com as folhas 
que amarelam e os frutos que caem. É um período de 
testemunhar mudanças radicais, que vieram para nos 
ensinar sentimentos nobres de muitos e mediocridade 
rasa de alguns. Vamos começar a sentir um pouco mais 
de frio e temos que nos proteger, sobretudo em ambien-
tes fechados, com distanciamento. As vacinas estão aí e 
aos poucos se incorporando em nosso dia a dia, apesar 
das insanas considerações de alguns que deveriam dar 
o exemplo. As chuvas vão nos aterrorizar, mas com 
ações sustentáveis poderemos minimizar o impacto em 
áreas vulneráveis. A nova estação traz a certeza de que 
o mundo mudou, mas que muitas pessoas continuam as 
mesmas com seus narizes empinados, sua necessidade 
de viver de aparência externa sem estudar, meditar, ler, 
conversar, pensar, amar e preconizar pluralidade. Ou-
tono é para sentir dentro de si um fogo que mistura ar-
bitrariedades da natureza com a sensação de retomada, 
com a máscara, não apenas a que nos protege, mas que 
mostra nossa fragilidade numa nova estação, ao mesmo 
tempo conhecida e subestimada no seu potencial de paz.

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6

Aviso aos Acionistas: Comunicamos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da sociedade à Rua Dr. Sá Earp nº 84, 
Morin, Petrópolis/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. Petrópolis, 
23/03/2022. João Henrique Tebyriça de Sá – Diretor e Leonardo das Chagas 
Righetto - Diretor.

LICENÇA MUNICIPAL PRÉVIA
ANDREA SOUZA DA SILVA – CPF 809.853.867-20, torna público que reque-
reu à Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação 
/ SMDEIS, através do Processo EIS–PRO-2021 / 04529 – 22 /11 / 21 a Licen-
ça Municipal Prévia - LMP para Construção de Prédio Residencial Multifamiliar 
na Av. Alfredo Baltazar da Silveira, n.º 565 – Recreio dos Bandeirantes / RJ.

Participações em Complexos Bioenergéticos 
S.A. – PCBios – em Liquidação

CNPJ/ME nº 10.174.263/0001-70 – NIRE 33.300.287.213
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/03/2022

Data, Local e horário: Aos 15/03/2022, na sede da Sociedade, no Estado do 
Rio de Janeiro, Cidade do Rio de Janeiro, na Av. Henrique Valadares, 28, Torre 
A, 8º andar, Centro, às 13:00 horas. Convocação e Presença: Dispensadas as 
formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social. Mesa: Sr. Yasuhiro Uchida, Presidente 
e Sr. Guilherme Izidoro Andrade Silva Lessa, Secretário. Ordem do dia: 
Deliberar sobre as seguintes matérias: (a) aprovação das contas de liquidação, 
(b) o encerramento da liquidação e a extinção da Sociedade, (c) o registro das 
deliberações, (d) a guarda de documentos e livros. Deliberações: Os acionistas 
presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, tomaram 
as seguintes deliberações: a) O Liquidante da Sociedade, Sr. Guilherme Izidoro 
Andrade Silva Lessa, (“Liquidante”) tendo observado todos os procedimentos 
previstos nos termos da legislação aplicável, procedeu à arrecadação de bens, 
livros e documentos da Sociedade, bem como elaborou o inventário e o balanço 
patrimonial geral do ativo e do passivo. O Liquidante realizou o ativo, liquidou 
o passivo existente e finalizou o processo de liquidação da Sociedade. Finda a 
liquidação, o Liquidante apresentou aos Acionistas o relatório da liquidação e 
as contas finais da Sociedade, os quais foram lidos e integralmente aprovados 
pelos Acionistas. Nesta mesma oportunidade, os Acionistas declararam ainda 
concordar plenamente com os valores apresentados no balanço patrimonial 
de encerramento da Sociedade, levantado em 28/02/2022; De acordo com o 
balanço patrimonial de encerramento, o relatório da liquidação e contas finais 
da Sociedade, apresentados pelo Liquidante, todas as obrigações da Socie-
dade receberam as devidas quitações, não sendo a Sociedade, desta forma, 
parte em qualquer tipo de relação obrigacional, seja ela de natureza fiscal, 
civil, comercial ou trabalhista. b) Em face de todo o exposto e considerando a 
realização do ativo e liquidação do passivo, declararam encerrada a liquidação 
da Sociedade, aprovando, assim, a sua consequente extinção. c) O Liquidante 
compromete-se, ainda, a promover o arquivamento da presente Ata na Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, para que a Sociedade seja então 
legalmente considerada extinta, e ainda proceder com os atos societários para 
o cancelamento e baixa de todas as inscrições da Sociedade perante quais-
quer órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais. d) A posse dos livros 
e documentos da Sociedade, ora extinta, ficará a cargo do Liquidante, o Sr. 
Guilherme Izidoro Andrade Silva Lessa, que se compromete a mantê-los leal-
mente e diligentemente sob sua guarda. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi lavrada esta Ata que, lida e achada conforme, foi assinada 
pelos presentes. Rio de Janeiro, 15/03/2022. Assinaturas: Mesa: Yasuhiro 
Uchida – Presidente, assinado digitalmente; Guilherme Izidoro Andrade Silva 
Lessa – Secretário, assinado digitalmente. Acionistas: Petróleo Brasileiro S.A. 
– Petrobras Por Felipe Camara Moreira, assinado digitalmente; Mitsui & Co. 
Ltd. Por Yasuhiro Uchida, assinado digitalmente. Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 17/03/2022 sob o nº 00004809345 
e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2022/238377-1 
de 16/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.

ONS: Norte e Nordeste apresentam 
reservatórios acima de 90%

Consumo aparente de bens industriais recua 2,3% em janeiro 

No Sul a capacidade deve fechar  mês com 36,9%

O boletim do Pro-
grama de Men-
sal de Operação 

(PMO) do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico 
(ONS), da semana operativa 
de 19 a 25 de março, indi-
ca melhores percentuais de 
armazenamento dos reser-
vatórios do Sistema Inter-
ligado Nacional (SIN). As 
previsões, para o dia 31 de 
março, no subsistema Nor-
te, é que cheguem a 94,2% 
de armazenamento. Consi-
derando esta mesma data, 
esse nível não era alcançado 
desde abril de 2013. O Nor-
deste atingirá 93,7%, sendo 
que a última vez que com-
putou a marca foi em maio 
de 2009. O subsistema Su-
deste/Centro-Oeste tem 
projeção de 63,9%, índice 
registrado em 2013.

Já o subsistema Sul con-
tinua em recuperação com 
previsão de fechar o mês 
com 36,9%. Desde o dia 26 
de fevereiro, com o objetivo 
de preservar reservatórios e 
reduzir custos operacionais, 

o Operador foi autorizado 
a implementar medidas ex-
cepcionais com o objetivo 
de recuperar os reservatórios 
da região e garantir melho-
res condições de suprimento 
energético do Sistema Interli-
gado Nacional (SIN).

Em relação às afluências, 
o cenário também é positi-
vo para o fim de março. A 
expectativa, para o Norte 
e Nordeste, é de 122% e 
121% da MLT, respectiva-
mente. No Sudeste/Cen-
tro-Oeste, as afluências de-
vem chegar a 76% da MLT. 
E, no Sul, 68% da MLT.

A carga de energia do Sis-
tema Interligado Nacional 
(SIN) pode finalizar o mês 
em alta de 1,7% no compa-
rativo com março de 2021. 
O volume previsto é 74.015 
MW médios. A Região Su-
deste/Centro-Oeste indica 
aumento de 2,2% e 43.429 
MW médios. O Nordes-
te tem expansão de 3,6% e 
11.812 MW médios. A va-
riação, no Sul, será de 0,5% e 
13.076 MW médios. O Nor-

te apresenta declínio de 2,4% 
e 5.698 MW médios.

Segundo o boletim, o Cus-
to Marginal de Operação 
(CMO) está equalizado pela 
segunda semana consecuti-
va, nas regiões Sul e Sudes-
te/Centro-Oeste. A estima-
tiva, para os subsistemas, é 
de queda de 9,55%, saindo 
de R$ 13,20/MWh para R$ 
11,94/MWh. Já as regiões 
Norte e Nordeste permane-
cerão com custos zerados.

Além disso, o Brasil 
tem potencial para ex-
pandir a sua capacidade 
de geração de energia re-
novável – proveniente de 
Pequenas Centrais Hidre-
létricas (PCHs) e Centrais 
Geradoras de Hidráulica 
(CGH) – em aproxima-
damente 347% e com o 
menor impacto possível 
ao meio ambiente. Atual-
mente, as PCHs e CGHs 
somam juntas 5.560 me-
gawats (MW) de energia 
gerada, com a possibilida-
de de chegar a 19.328 me-
gawats, segundo dados da 

Associação Brasileira de 
PCHs e CGHs (Abrapch).

Ao todo, são 1.046 usinas 
em operação no país, com a 
possibilidade de instalação 
de outras 2.013, sem contar 
com o potencial existente 
no bioma amazônico, que 
totaliza outros 108 projetos.

A Abrapch, com base em 
relatórios da Agência Nacio-
nal de Energia (Aneel), in-
forma que apenas na região 
Sul, existem atualmente 407 
PCHs e CGHs em operação, 
com potencial para outros 
828 projetos. Já na Região 
Sudeste existem 348 peque-
nas usinas em operação e a 
possibilidade de instalação 
de outras 512. No Centro-
Oeste estão 182 pequenas 
usinas geradoras de energia, 
com potencial para outras 
561. No Nordeste estão ope-
rando 50 PCHs ou CGHs e 
114 locais seriam aptos de 
instalação. Já na região Nor-
te do país estão em operação 
59 usinas, com potencial para 
outras 108, com baixo im-
pacto ambiental.

O Instituto de Pes-
quisa Econômica 
Aplicada (Ipea) 

divulgou nesta quinta-feira 
o Indicador de Consumo 
Aparente de Bens Indus-
triais, que apresentou queda 
de 2,3% em janeiro de 2022 
na comparação com dezem-
bro de 2021, na série com 
ajuste sazonal. Enquanto a 
produção interna destinada 
ao mercado nacional teve 
queda de 2,2%, as impor-
tações de bens industriais 
recuaram 2,4% em janeiro.

Na comparação intera-
nual, a demanda interna 
por bens industriais retro-
cedeu 7,7% frente a janeiro 
do ano passado, com queda 
de 3,8% no trimestre mó-
vel em comparação com o 

mesmo período de 2021. 
No acumulado em 12 me-
ses, houve crescimento de 
6,6%, superando a produ-
ção industrial, medida pela 
Pesquisa Industrial Mensal 
de Produção Física, do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), que 
apresentou alta de 3,1%. As 
importações, por sua vez, 
cresceram 25,8%.

Na análise das grandes ca-
tegorias econômicas, todos 
os segmentos apresentaram 
fraco desempenho e queda 
na margem. Os segmentos 
de bens de consumo du-
ráveis e bens de capital fo-
ram os destaques negativos, 
com recuo 14,2% e 12,9% 
sobre o mês de dezembro, 
respectivamente. Na com-

paração interanual, os resul-
tados foram semelhantes, 
com queda para todos os 
segmentos em relação a ja-
neiro de 2021.

Em relação às classes de 
produção, a demanda inter-
na por bens da indústria de 
transformação caiu 3,2% 
frente a dezembro, enquan-
to o crescimento da extra-
tiva mineral foi de 0,6%, 
sendo esta a terceira alta 
consecutiva. No acumulado 
em 12 meses, as indústrias 
extrativas registraram cres-
cimento de 19,2%.

A análise setorial mostra 
que apenas três dos 22 seg-
mentos apresentaram varia-
ção positiva, reduzindo o ín-
dice de difusão, que mede a 
porcentagem dos segmentos 

da indústria de transforma-
ção com aumento em com-
paração com o período ante-
rior após ajuste sazonal, foi 
reduzido de 73% para 14%. 
Os segmentos de outros 
equipamentos de transporte 
e de veículos apresentaram 
os piores resultados, com 
quedas de 23,6% e 14,6% na 
margem, respectivamente. O 
destaque positivo ficou por 
conta do segmento petróleo 
e derivados, com avanço de 
2%.

Na comparação intera-
nual, cinco segmentos re-
gistraram crescimento em 
janeiro. Os destaques po-
sitivos foram para petróleo 
e derivados e informática, 
com altas de 6,9% e 3,1%, 
respectivamente.
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Lula quer André Ceciliano 
disputando o governo

O ex-presidente Lula, que estará no Rio neste final de 
semana, confidenciou a assessores mais próximos 

que vai tentar mais uma vez convencer o presidente da 
Alerj, deputado André Ceciliano, a entrar na disputa pelo 
Governo do Estado. Ceciliano já lançou sua candidatura ao 
Senado e vem trabalhando nesse sentido desde então. O 
nome dele, no entanto, aparece bem cotado nas pesquisas 
de intenções de voto para governador. Na Alerj, é grande 
a torcida para que Ceciliano mude sua opção, inclusive na 
bancada governista.

Repasse mínimo de ICMS  
para cidades em calamidade

A Alerj criou esta semana, através de projeto de lei, um 
repasse mínimo do ICMS para municípios em estado de 
calamidade pública ou situação de emergência, como Pe-
trópolis. A medida visa a garantir uma verba a mais para a 
recuperação econômica e social da cidade. A proposta foi 
assinada pelos deputados André Ceciliano (PT), Luiz Paulo 
(PSD) e Lucinha (PSDB).

Hugo Leal visita Seac-RJ
O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) visita na se-

gunda-feira a sede do Seac-RJ, o Sindicato das Empresas 
de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro. Vai 
discutir soluções para o setor, um dos que mais empregam 
no estado e que foi essencial para a higienização dos am-
bientes durante a pandemia da Covid-19.

PL com a maior bancada
O PL já se tornou o maior partido da Câmara dos Deputa-

dos, em Brasília, mas seu presidente nacional, Valdemar Costa 
Neto, quer mais. Ele tem dito que a sigla fechará a janela parti-
dária, em 10 de abril, com 70 deputados. Hoje, são 63.

Boca fechada não entra sapo
Dia 31 de março é aniversário do Golpe Militar de 1964 

e, coincidência, o último dia para a desincompatibilização 
de ministros que vão disputar a eleição. Por isso, os ge-
nerais mais próximos de Bolsonaro acham que, quando o 
presidente falar na data de 31 de março, deverá se referir 
apenas ao prazo para a saída dos ministros. Temem que 
qualquer citação do movimento dos militares prejudique a 
campanha do presidente à reeleição.

Octacílio Barbosa/Alerj

Ag. Câmara

FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.
CNPJ/ME nº 31.191.534/0001-76 - NIRE 3530054506-1

AVISO AOS ACIONISTAS
A Faro Energy I Comércio e Locação de Projetos S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133 da 
Lei nº 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas da Companhia que os documentos e informações relacionados 
às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia encontram-se à disposição dos 
Acionistas na sede da Companhia, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, CEP 04601-
070. Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente 
realizada pela Companhia nos jornais costumeiros. São Paulo, 24/03/2022. 

Pedro Miguel de Araújo Mateus (Diretor).

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 34.099.970/0001-08 - NIRE 35.300.554.027

AVISO AOS ACIONISTAS
A Faro Energy Projetos Solares Holding S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas da Companhia que os documentos e informações relacionados 
às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia encontram-se à disposição dos 
Acionistas na sede da Companhia, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, salas 314/315/316, São Paulo/SP, 
CEP 04601-070. Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será 
oportunamente realizada pela Companhia nos jornais costumeiros. São Paulo, 24/03/2022.

Pedro Miguel de Araújo Mateus (Diretor).

ÁGUAS DE ARAÇOIABA S/A

CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

Aviso aos Acionistas: Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 

sociedade à Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, os documentos a que se 

refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Araçoiaba 

da Serra, 23/03/2022. Ivan Mininel da Silva – Diretor e Carlos Werner Benzecry - Diretor.

AFONSO BLANC IMÓVEIS LTDA.
CNPJ 04.930.381/0001-69 - NIRE 33.2.0689135-8

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS – EXTRATO: Aos 11 dias de março de 
2022, nesta cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro às 13:00 horas, 
na sede da sociedade, nesta cidade de Petrópolis, RJ, na Rua Teresa nº 
1515, Loja 144 - parte, Alto da Serra, CEP 25.635-530, com presença de 
todos os sócios, representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas lançadas na lista de presença. Dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 1072, parágrafo 2º do Código Civil, vez que, todos os sócios 
estão presentes e cientes do local, da data, e da ordem do dia. Abertos os 
trabalhos, foi indicado para presidí-lo o Sr. Eduardo Rodrigues Blanc (sócio), 
e para secretariá-los o sr. Daniel Rodrigues Blanc (sócio). Em atendimento 
a pauta, o sr. presidente participou aos presentes, ser necessário realizar a 
redução do capital social, em face deste ser atualmente excessivo em relação 
ao objeto da sociedade, propondo, então, que fosse feita a redução do capital 
social da Afonso Blanc Imóveis Ltda., no montante de R$ 2.051.282,00 (dois 
milhões, cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais) reduzindo-se a 
quantidade de cotas de cada sócio proporcionalmente ao valor da redução, 
e que, os valores reduzidos proporcionalmente das cotas, serão restituídos 
aos sócios na importância correspondente às suas participações no capital 
social. Após amplo debate sobre o assunto, foi aprovado por unanimidade 
a redução das cotas do capital no valor proposto e aprovado por todos os 
sócios, bem como a correspondente e proporcional restituição. Terminados 
os trabalhos e inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente 
Ata, que foi lida e aprovada pelo presidente e secretário.

O.B.Q.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 43.277.147/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL APURADO ENTRE 20.07.2021 E 31.12.2021 
(Valores Expressos em Reais)

ATIVO
Circulante
Outros Créditos
Depósito compulsório Banco 
do Brasil¹ 200,00
Total do Ativo 200,00

PASSIVO
Patrimônio Líquido
Capital
Capital Subscrito 500,00
Capital a Integralizar (300,00)
Capital Realizado¹ 200,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados
Lucro ou Prejuízo do Exercício 0,00
Total do Passivo e Patrimônio
 Líquido 200,00

Nota Explicativa: 1 - Realização prévia 
prevista no Inciso III do Artigo 80 e Caput 
do Artigo 81 ambos da Lei 6.404 de 
15.12.1976.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 
31.12.2021, cujos valores de Ativo e Passivo somam R$ 200,00 (duzentos reais).

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.
Cleber Faria Fernandes 
CPF nº 192.212.358-74 

Diretor

Danilo Peselz Mitauy
CRC 1SP209621/O-3

Contador 

SNOWBIRD PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S.A.
CNPJ/ME nº 38.382.423/0001-96 - NIRE 35.300.555.902

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada Em 24 de Março de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 24 de março de 2022, às 10:30 horas, na sede social da 
Snowbird Participações e Consultoria S.A. (“Companhia”), localizada em São Paulo-SP, na Rua 
Coronel Alfredo Cabral, nº 112, LT 12, QD 1, Jardim Paulistano, CEP 01444-020. 2. Convocação e 
Presença: Nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), fica 
dispensada a publicação de edital de convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 
3. Mesa: Presidente: Maria Andrea de Castro Melegari Janér, Secretário: Danilo Pereira da Costa 
Filho. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução do capital social da Companhia, mediante o 
cancelamento de ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) a alteração do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações tomadas nos itens (i) e (ii) acima; e (iii) a 
autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários a fim de 
efetivar e cumprir as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária. 5. Deliberações: 
Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, após a discussão das matérias constantes 
da Ordem do Dia acima, os acionistas, de modo unânime, decidiram: 5.1. aprovar, condicionado à 
verificação do previsto no item 5.1.1 abaixo, a redução do capital social da Companhia, por julgá-lo 
excessivo, no montante total de R$ 500,00 (quinhentos reais), passando dos atuais R$ 1.000,00 (mil 
reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), mediante o cancelamento de 500 (quinhentas) ações ordinárias 
de emissão da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações. Dessa forma, o 
capital social da Companhia passará a ser dividido em 500 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal; 5.1.1. Nos termos do artigo 174, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, durante 
o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da presente ata no jornal de grande 
circulação da sede social, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida 
data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Companhia ora deliberada, quando 
a presente ata será levada a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, observado 
o disposto no artigo 174, §§ 2º e 3º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.2. consignar, ainda, que 
a redução do capital social da Companhia ora deliberada somente se tornará efetiva, findo o prazo 
mencionado no item 6.1.1 acima, (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários 
por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou, (ii) existindo oposição de algum 
credor, mediante pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme 
disposto no artigo 174, §2º, da Lei das Sociedades por Ações; 5.3. consignar, por fim, que a quantia 
total da redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), será 
restituída aos acionistas da Companhia, proporcionalmente à participação de cada um no capital social 
da Companhia, por meio da transferência de parte da participação societária detida pela Companhia 
no capital social da Educbank Gestão de Pagamentos Educacionais S.A., sociedade anônima de 
capital fechado, com sede em São Paulo-SP, na Rua Professor Atílio Innocenti, 165, 3º andar, sala 109, 
Vila Nova Conceição, CEP 04538-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.315.476/0001-21 (“Educbank 
Pagamentos”), conforme abaixo: (i) a acionista Maria Andrea de Castro Melegari Janér, brasileira, 
casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 020717497-0, inscrita no CPF/ME sob 
o nº 887.663.659-53, residente e domiciliada em São Paulo-SP, na Rua Coronel Alfredo Cabral 112 
- Jd Paulistano - 01444-020 (“Maria Andrea Janér”) fará jus ao recebimento de 48.791 (quarenta e 
oito mil, setecentas e noventa e uma) ações ordinárias de emissão da Educbank Pagamentos; e (ii) 
a acionista Marialan Administração e Participações Ltda., sociedade limitada com sede em São 
Paulo-SP, na Rua Sampaio Vidal, 582, Jardim Paulistano, CEP 01.443-000, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 22.544.495/0001-52, com seu contrato social registrado na JUCESP sob o NIRE 35.229.119.076, 
representada por sua administradora, a Sra. Maria Andrea Janér, acima qualificada (“Marialan”), fará 
jus ao recebimento de 1 (uma) ação ordinária de emissão da Educbank Pagamentos. Mediante a 
efetivação da redução do capital social da Companhia, nos termos previstos acima, as acionistas Maria 
Andrea Janér e Marialan e a Companhia outorgarão mutuamente a mais ampla, geral, irrevogável 
e irretratável quitação com relação à restituição dos valores das ações canceladas, para nada mais 
reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto. 5.4. condicionado à efetivação 
da redução do capital social nos termos do item 5.1.1 acima, aprovar a reforma do caput do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia em razão do disposto nos itens 5.1 e 5.3 acima, que passa a 
vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito 
e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 
500 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.5. autorizar a administração 
da Companhia a tomar todas as providências necessárias à efetivação da redução do capital social 
da Companhia ora aprovado, em especial aquelas previstas no artigo 174 da Lei das Sociedades 
por Ações e a transferência das ações de emissão da Educbank Pagamentos aos acionistas da 
Companhia, nas proporções previstas nesta ata. 6. Sumário. Por fim, foi deliberada e aprovada a 
lavratura desta Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por 
Ações. 7. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata 
que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Maria Andrea de Castro Melegari Janér - 
Presidente; Danilo Pereira da Costa Filho - Secretário. Acionistas Presentes: Maria Andrea de Castro 
Melegari Janér; e Marialan Administração e Participações Ltda. - por: Maria Andrea de Castro Melegari 
Janér.  São Paulo, 24 de março de 2022. Mesa: Danilo Pereira da Costa Filho - Secretário. Acionistas 
Presentes: Maria Andrea de Castro Melegari Janér - Marialan Administração e Participações Ltda. 
Por: Maria Andrea de Castro Melegari Janér.

R3 Securitizadora S.A.
CNPJ/MF 45.123.271/0001-72 - NIRE 3530058558-5

Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 14/02/2022, 14h, na sede social da companhia, dispensada a convocação, Pará-
grafo 4º, Art. 124, Lei 6.404/1976, presença confirmada de todos os acionistas. Presença: reuniram-se 
os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da R3 Securitizadora S.A.: 
Ricardo Assumpção de Gennaro e André Assumpção de Gennaro. Deliberações: I - O Sr. Presidente 
pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 10.000 debêntures simples, no 
montante de R$ 10.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, sendo aprovada pelos 
acionistas por unanimidade a referida emissão, conforme Escritura da 1ª Emissão Privada de Debên-
tures Simples, arquivada na JUCESP. Esta ata é Extrato da Ata da 1ª AGE, servindo para fins legais 
de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assem-
bléia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, São Paulo/SP, 
14/02/2022. (a.a.). Ricardo Assumpção de Gennaro - Presidente de Mesa e Acionista, André Assump-
ção de Gennaro - Secretário de Mesa e Acionista. JUCESP nº 123.035/22-3 em 08/03/2022. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Caixa reduz taxa de juros para casa própria

A Caixa Econômica 
Federal anunciou 
nesta quinta-feira 

que vai reduzir em 0,15 
ponto percentual a taxa 
de juros do crédito imo-
biliário na modalidade 
poupança. Com a redução, 
as novas taxas partem da 
Taxa Referencial (TR) + 
2,80% ao ano, somadas à 
remuneração da poupan-
ça. Segundo o banco, as 
contratações com as taxas 

reduzidas começarão a ser 
feitas partir do dia 28 de 
março.

O banco informou ainda 
que lançou linha de crédito 
para reforma e adaptação 
de imóveis próprios desti-
nados a Pessoas com De-
ficiência (PcD), no âmbito 
do programa Casa Verde e 
Amarela. A nova linha tam-
bém começará a ser opera-
da a partir do dia 28 de mar-
ço e vai oferecer o crédito 

com recursos do Fundo e 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS).

O crédito será disponibi-
lizado para quem tem renda 
bruta mensal de até R$ 3 
mil e o limite de crédito será 
de até R$ 50 mil, limitado a 
80% do orçamento da obra 
apresentado. O prazo para 
o pagamento do financia-
mento será de 240 meses.

O banco também infor-
mou que, a partir de 12 de 

abril, passarão a valer as 
novas condições para finan-
ciamento às famílias com 
renda entre R$ 2.000,01 e 
R$ 2.400,00 do Programa 
Casa Verde Amarela, entre 
elas estão: a redução da taxa 
de juros de 0,5 ponto per-
centual no financiamento 
habitacional; e o aumento 
dos subsídios para aquisi-
ção e construção de mora-
dias, o que amplia o poder 
de compra das famílias.

Fundo Soberano vai receber 
R$ 2,1 bi no 1º aporte

Na próxima segun-
da-feira, o Gover-
no do Estado fará 

o primeiro aporte de recur-
sos no Fundo Soberano. 
Criado pela Assembleia Le-
gislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), por meio 
da Emenda Constitucional 
86/21, ele receberá R$ 2,1 
bilhões, recurso de exce-
dente dos royalties e par-
ticipações especiais do pe-
tróleo explorado no estado. 
O fundo é uma reserva que 
poderá financiar projetos 
estruturantes para o desen-
volvimento do Rio, como 
a criação de um Centro de 
Excelência em Fertilizantes.

“Conversei com o go-
vernador Cláudio Castro e 
disse que precisamos utili-
zar os recursos do Fundo 
Soberano em projeto que 
atraiam novos investimen-
tos para o estado. O Brasil 
importa cerca de 85% dos 
fertilizantes utilizados no 
País. Nos últimos cinco 
anos, o preço já quase quin-

tuplicou e, logicamente, is-
so impacta no preço do ali-
mento para o consumidor. 
O Rio não pode perder a 
janela de oportunidade de 
investir nessa tecnologia”, 
afirma o presidente da Ca-
sa, deputado André Ceci-
liano (PT), autor da Emen-
da Constitucional.

O presidente da Alerj 
elencou as condições que 
permitem ao estado em-
preender na produção des-
ses insumos à agricultura e 
contribuir para a redução 
da dependência externa que 
o País, que é hoje o quarto 
maior produtor de grãos 
do mundo. Para isso, será 
necessário ampliar a malha 
de dutos, que trazem gás 
natural dos poços de petró-
leo até as unidades de pro-
cessamento. O gasoduto da 
Rota 3, que liga os poços do 
Pré-Sal da Bacia de Santos 
até o município de Itaboraí, 
está previsto para entrar em 
funcionamento em julho 
deste ano.

“Temos, no Estado do 
Rio, a principal matéria-pri-
ma para produzir o fertilizan-
te mais utilizado no mundo, 
chamado de nitrogenado, 
que se origina do gás. Temos 
o Porto de Itaguaí e o Porto 
do Açu que podem ser ba-
ses para o escoamento dessa 
matéria-prima. Mas precisa-
mos fazer o gás chegar nes-
ses pontos e, para isso, temos 
que fazer investimentos. Por 
isso estamos brigando para 
ter gasodutos”, diz Ceciliano.

Esta semana, o parla-
mentar anunciou a intenção 
de propor, na Alerj, a doa-
ção de recursos para que o 
estado tenha um Centro de 
Excelência em Fertilizantes. 
“Possivelmente, vamos fa-
zer uma parceria para aju-
dar a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) 
no Parque Tecnológico, 
com um aporte de R$ 30 
milhões, para transformar 
um prédio que está desati-
vado em centro de pesqui-
sa. A gente precisa ter esse 

conhecimento. Isso é um 
potencial para que possa-
mos viabilizar a chegada do 
gás na costa, e não só para 
os fertilizantes, mas para a 
indústria de transformação 
de vidro e as siderúrgicas de 
Santa Cruz”, explica.

 
Conselho gestor

 
Regulamentado em de-

zembro de 2021, o Fun-
do será usado para custear 
ações estruturantes para o 
desenvolvimento econômi-
co e social do estado, a mé-
dio e longo prazo. Uma de 
suas principais fontes de re-
ceitas do são os 30% de to-
do aumento na arrecadação 
do Rio com os recursos de 
royalties e participações es-
peciais sobre a produção de 
petróleo e gás natural com-
parado com o ano anterior. 
A política de investimentos 
deverá ser elaborada por 
um conselho gestor, forma-
do por diferentes secretá-
rios de Estado.
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BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas a 
comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a ser 
realizada exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo 124, § 2º-A, 
da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, 
por meio da plataforma Microsoft Teams, no dia 31/03/2022, às 15h, em 
primeira convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Deliberar 
sobre distribuição de dividendos: ratificar a deliberação do Conselho de 
Administração sobre pagamento de dividendos intermediários com origem 
nas reservas de lucros apuradas nas demonstrações financeiras do 
exercício 2020; 2) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras, o Balanço Patrimonial, apreciar o 
Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes sobre 
as Demonstrações Financeiras, Pareceres dos Atuários Independentes 
e do Conselho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; 3) Deliberar 
sobre aprovação do Lucro Líquido do exercício e sua destinação: ratificar 
a deliberação do Conselho de Administração sobre constituição de reserva 
legal, pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e constituição de 
outras reservas de lucros; 4) Eleger/reeleger os membros efetivos do 
Conselho Fiscal e respectivos suplentes - mandato 2022/2023; 5) Fixar 
a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 6) Ratificar 
as deliberações do Conselho de Administração sobre atos de eleição e 
renúncia de administradores; 7) Fixar a remuneração anual global dos 
Administradores e delegar ao Conselho de Administração a fixação da 
remuneração dos membros da Diretoria. II - ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA: 1) Deliberar sobre o pagamento de participação 
dos empregados e diretores nos lucros da Companhia: ratificar as 
deliberações do Conselho de Administração; 2) Assuntos de Ordem Geral. 
Os acionistas que desejem participar da referida AGOE, pessoalmente 
ou por meio de procuradores, devidamente constituídos nos termos do 
§1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão encaminhar 
a seguinte documentação para o e-mail societario@brasilcap.com.br, 
até 09h do dia 28/03/2022, 2 (dois) dias antes da data de realização do 
referido conclave: (i) no caso de acionista pessoa física - documento de 
identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade de 
seu procurador e a respectiva procuração; (ii) no caso de acionista pessoa 
jurídica - documento de identidade válido com foto do representante legal e 
documentos comprobatórios de representação, incluindo o instrumento de 
mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo 
administrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou de 
seu representante legal, a administração da Companhia encaminhará, 
via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida AGOE. 
A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer 
fisicamente à AGOE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de 
modo digital. Rio de Janeiro, 21 de março de 2022. Ullisses Christian 
Silva Assis - Presidente do Conselho de Administração.

LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, a realizar-se de forma 
virtual, no dia 13 de abril de 2022, às 14:00 horas, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação das 
Demonstrações Financeiras, Relatório de Administração e Parecer dos 
Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31.12.2021;  
2. Apreciação da destinação do resultado do exercício; 3. Eleição dos 
membros do Conselho Fiscal da Companhia, titular e suplente; 4. Fixar o 
montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia;
5. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
Ramon Sade Haddad - Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ 33.015.124/0001-08 - NIRE 33.3.0015932-1

CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os acionistas para se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária em primeira convocação no dia 28.04.2022 às 
onze horas na Praça Saens Pena 45 sobreloja 228, sede da Empresa, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Exame do Relatório 
da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração da Conta de Resultado 
e Outras demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 
31.12.2021; B) Fixação da remuneração dos Diretores para o exercício de 
2022; C) Assuntos Gerais. Aviso - Artº 133, Lei 6404/76: Acham-se a disposi-
ção dos acionistas na sede social, todos os documentos sobre os negócios 
sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo. Ficam sus-
pensas a partir de 25.03.2022 as transferências de ações. Rio de Janeiro 23 
de março de 2022. Ass. Nelson Heggendorn de Seixas - Diretor Presidente.

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”), 
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser 
realizada no dia 13 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, 
à Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, RJ, 
CEP: 20220-297, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes 
da Ordem do Dia: I. Aprovação das contas dos Administradores; exame, 
discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhados 
do Parecer dos Auditores Independentes; II. Proposta de destinação do 
lucro líquido do exercício de 2021 e distribuição de dividendos; III. Definição 
do número de membros do Conselho de Administração para o próximo 
triênio: IV. Eleição de membros do Conselho de Administração para um 
novo mandato de 3 (três) anos; V. Fixação da remuneração global anual 
dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se 
realizar em 2023.; e VI. Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus 
membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 
6.404/76. Para participar da AGO, o acionista deverá apresentar comprovante 
de propriedade de ações expedido pela instituição depositária das ações da 
Companhia. Caso o acionista seja representado por procurador, a Companhia 
solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos documentos 
necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia da AGO.  
Solicita-se aos acionistas que observem o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76. 
Para instalação do Conselho Fiscal é necessário o pedido de acionistas que 
representem, no mínimo, 2% (dois por cento) de ações com direito a voto, na 
forma da ICVM324/00. Nos termos do artigo 3º da ICVM nº 165/91, alterada 
pela ICVM nº 282/98, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário 
à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). O acionista 
poderá exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação à distância, 
nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, enviando o correspondente boletim 
de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco 
escriturador ou diretamente à Companhia, conforme orientações constantes 
do Boletim de Voto à Distância, do item 12.2 do Formulário de Referência da 
Companhia, e do Manual de Participação para a respectiva Assembleia Geral 
Ordinária. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na 
AGO encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e por 
meio de sistema eletrônico da página da CVM (www.cvm.gov.br). 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
Guilherme Gomes Lencastre

Presidente do Conselho de Administração

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. Lucas Rabechini Amaral, inscrito no CPF/ME sob o nº 331.328.038-20, 
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, 
de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração no  
Banco XP S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
33.264.668/0001-03. ESCLARECE que eventuais objeções à presente 
declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser 
apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo 
Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados 
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, 
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito 
a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco 
Central do Brasil na internet): (i) selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações 
e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do 
SPB; (ii) selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro

Deorf Gerência Técnica do Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro, 23 de março de 2022

MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
 PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A 

(SOB A FORMA VIRTUAL)
CNPJ/ME 24.285.984/0001-62 - NIRE 33.3.0033495-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE 
NEGÓCIOS PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral  Extraordinária (“AGE”), no dia 08 de Abril de 2022, às 10 horas, a 
ser realizada exclusivamente sob a forma virtual, através da plataforma do Google 
Meet, na sala virtual a ser acessada através do link meet.google.com/utz-kuuc-wwo 
ou através do número: +55 41 4560-9859 PIN: 664 082 325#, instalando-se em 
primeira convocação às 10 horas, com a presença de acionistas que representem, 
no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto e, em segunda 
convocação às 10:10 horas, com a presença de qualquer número de acionistas, 
com a seguinte ordem do dia: (1) Deliberar sobre a possibilidade de celebração 
de contrato de mútuo, conversível ou não, em participação societária da própria 
Companhia ou em alguma de suas subsidiárias (Combate a Fraude Tecnologia da 
Informação S.A. ou Monest Cobranças S.A.); ou ainda a possibilidade de venda 
parcial ou total de participação societária detida pela Companhia em alguma 
das subsidiárias acima mencionadas, em valor e termos a serem definidos pela 
Diretoria da Companhia; (2) Deliberar sobre o cancelamento das ações mantidas 
em tesouraria, no total de 1.963.947 ações a serem canceladas, sendo 1.743.347 
ações ordinárias e 220.600 ações preferenciais, com a consequente alteração 
do Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o novo número 
de ações; (3) Deliberar sobre possibilidade de investimento da Companhia em 
quotas de debêntures ou de fundos de investimento que sejam relacionados às 
atividades operacionais da Companhia, como por exemplo debêntures ou fundos 
de investimento que invistam em títulos de crédito originados ou intermediados 
pela Companhia, em valor e termos a serem decididos pela administração da 
Companhia. (4) Outras matérias de interesse da Companhia. Cumpre informar 
que esta AGE ocorrerá apenas na forma virtual, em razão da imposição de 
distanciamento social para preservação da saúde pública no atual cenário de grave 
pandemia causada pelo novo Coronavírus, observando a Instrução Normativa nº 
81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN/DREI 81”). 
Desse modo, os senhores acionistas poderão participar da reunião à distância por 
meio: (a) antecipadamente através do preenchimento e envio à Companhia do 
Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) ou, (b) do acesso através do link informado 
acima, na data e hora acima mencionadas. O Boletim disponibilizado pela 
Companhia deverá ser preenchido e devolvido à Companhia conforme instruções 
nele presentes, na hipótese de o acionista optar por exercer seu direito de voto 
por meio desse instrumento, nos termos da Seção VIII do Manual de Registro de 
Sociedade Anônima, que constitui o Anexo V do artigo 9º da IN/DREI 81. O Boletim 
será enviado pela Companhia por e-mail com link para a plataforma Docusign para 
todos os acionistas em até uma semana antes da data da AGE. O acionista que 
optar por exercer seu direito de voto à distância por esse meio deverá acessar o  
link do e-mail enviado pela Companhia, preencher e assinar o Boletim na plataforma 
Docusign. O envio do mesmo será considerado o atestado da participação do 
acionista na AGE. Nos casos de representação por procurador em substituição ao 
acionista, o Boletim digital deverá estar acompanhado da documentação pertinente 
que evidencie os poderes do representante que o subscreve para participar e 
votar em nome do acionista na referida AGE, tal como instrumento de indicação 
ou eleição do representante legal do acionista acompanhado de documentação 
que comprove seus poderes para participar de assembleia geral da Companhia no 
caso de pessoa jurídica, bem como instrumento de mandato daqueles acionistas 
que desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo 
instrumento de indicação ou eleição do representante legal do acionista signatário da 
procuração no caso de pessoa jurídica). Para que o Boletim seja considerado válido 
e os votos nele proferidos sejam contabilizados como parte integrante do quórum 
da AGE, (i) todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; e (ii) ao final, 
o acionista ou seu representante deverá assiná-lo, sendo admissível a assinatura 
digital com certificado emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação 
da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. O Boletim somente 
será considerado como recebido pela Companhia e, portanto, considerado para 
fins de cômputo de quórum na AGE, caso a Companhia receba a via digital com 
pelo menos 24hs (vinte e quatro horas) de antecedência em relação à data e 
horário de realização da AGE. Os Boletins recebidos após tal data e horário serão 
desconsiderados. A Companhia comunicará em até 2 (dois) dias do recebimento 
do Boletim: (i) o recebimento do Boletim, bem como se este e a documentação que 
o acompanha são suficientes para que o voto do acionista seja considerado válido; 
ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim, ou da documentação 
societária que evidencie os poderes do representante do acionista, descrevendo os 
procedimentos e prazos necessários à regularização, mas apenas se compromete 
a enviar esta comunicação para os boletins enviados com no mínimo 3 dias úteis de 
antecedência à data de realização da AGE. A Companhia solicita que os acionistas 
ou seus representantes que participarão da AGE enviem para a Companhia, 
através do canal de comunicação (chat) existente no link para acesso à reunião 
e com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário previsto 
para o início da mesma, a documentação contendo da prova de identificação do 
acionista, bem como documentação que comprove seus poderes para participar da 
AGE (no caso de pessoa jurídica), ou instrumento de mandato daqueles acionistas 
que desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo 
instrumento de indicação ou eleição do representante legal do acionista signatário 
da procuração, no caso de pessoa jurídica). Registre-se que o tempestivo envio 
de Boletim não impede o acionista de se fazer presente remotamente na AGE e 
votar as matérias da ordem dia. A Companhia esclarece que a AGE será gravada 
em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro 
de Sociedade Anônima (Anexo V da IN/DREI 81), bem como manterá a gravação 
arquivada por, no mínimo, dois anos. Por fim, a Companhia assegura que eventuais 
manifestações, por escrito, encaminhadas pelos acionistas presentes à mesa da 
AGE, através do e-mail ri@mutual.club, até o final da realização da AGE, serão 
anexadas à ata caso expressamente solicitado. A fim de auxiliar os acionistas 
presentes, a Companhia fornecerá suporte técnico pelo e-mail ri@mutual.club.

Marciliano José Naves de Freitas Azevedo
Presidente do Conselho de Administração

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70

Assembleia Geral Ordinária e Extra Ordinária por Meio Digital
REF.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
do GEN - Grupo Editorial Nacional Participações S.A. Ficam os senhores 
Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da 
companhia que realizar-se-á no dia 27 de abril de 2022, quarta-feira, às 15:00h, 
POR MEIO DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 1) Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 2) Eleger 
os membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos 
suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros da Administração (Conselho 
de Administração e da Diretoria) da companhia; 4) Alteração do Estatuto 
Social para refletir o real número de ações em Tesouraria após as aquisições 
de ações durante o ano de 2021; 5) Exposição sobre a situação do mercado 
e 6) Outros assuntos de interesse geral. Nos termos do art. 124, § 2º-A. da 
Lei n. 6.404/1976 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 
2020, a Assembleia será realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço de 
ingresso dos acionistas sendo informado em até 8 (oito) dias de antecedência.  
Os acionistas que comparecerem à reunião digital poderão explanar os seus 
votos sobre os assuntos da ORDEM DO DIA, devendo o secretário nomeado 
anotá-los e descrevê-los ao final da assembleia. Os acionistas que quiserem 
se fazer representar por procurador, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei de 
Sociedades Anônimas, deverão optar por acionista, administrador da companhia 
ou advogado para representá-los e que tenha sido constituído há menos de 
1 (um) ano. O instrumento de representação poderá ser apresentado em até 
meia hora de antecedência da realização da assembleia, sendo enviado aos 
cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.
com.br em formato PDF.

Rio de Janeiro, 22/03/2022.
Mauro Koogan Lorch - Presidente do Conselho de Administração. 

Dólar: Queda estimula brasileiros  
a investirem em ativos locais 

Relatório do Bacen sobre a 
inflação trouxe um certo alívio

O mercado brasi-
leiro teve um dia 
de tranquilidade, 

com a ausência de notícias 
de alto impacto vindas do 
exterior e, com isso, a Bolsa 
operava em alta generaliza-
da, o dólar em estabilidade 
e os juros futuros em queda. 
O bom humor estende-se 
também às Bolsas Ameri-
canas, descreveu sobre esta 
quinta-feira o economista 
Jimmy Keller, fundador da 
Keller Capital

“Por aqui, após o relató-
rio do Bacen sobre a infla-
ção, observamos um alívio 
considerável na curva de 
juros de curto prazo. O DI 
2024 abriu o dia com taxas 
de 12.7% e opera às 15:30 
próximo aos 12.35% o que 
demonstra um arrefecimen-
to na necessidade da autori-
dade monetária seguir com 
ajustes de magnitude mais 
amplas para o controle da 
inflação”, comentou o eco-
nomista.

O Banco Central elevou 
a estimativa de inflação para 
2022. A revisão do Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
passou de 4,7% para 7,1%, 
acima da meta definida para 
este ano: 3,5%. A nova esti-
mativa consta do Relatório 

de Inflação divulgado nesta 
quinta-feira pelo BC.

Ações

O economista destacou 
que o panorama é positivo 
para ações de varejo, tecno-
logia, fintechs e construção 
civil, setores que se benefi-
ciam diretamente de uma 
expectativa de juros meno-
res. 

“Com um mês de con-
flito na Ucrânia, o merca-
do de commodities, que 
beneficia diretamente o 
Brasil, segue pressionado, 
com preços elevados, que 
aliado à nossa taxa de ju-
ros real atrativa, trazem ca-
pital externo para o Brasil, 
empurrando para cima os 
índices de renda variável e 
o câmbio para baixo”, ex-
plicou ele.

“Na minha opinião, é 
uma boa janela com o dó-
lar operando na casa dos R$ 
4,80 para montar posições 
de proteção/hedge. Para 
além do que já temos de ce-
nário macroeconômico, na 
medida em que o cenário 
político se define e acirra, 
movimentos de pressão no 
dólar para cima devem ser 
costumeiros por aqui”, res-
saltou.

“A renda fixa está 
pagando cada 
vez mais e a 

bolsa brasileira segue entre 
as mais baratas do mundo, 
o que faz aumentar o fluxo 
de entrada de dólar no pa-
ís, valorizando o real frente 
à moeda americana. Com 
o dólar em baixa, o brasi-
leiro volta a sonhar com 
as viagens internacionais, 
com uma cotação do dólar 
que não víamos há bastante 
tempo”. A análise é de Ide-
an Alves, sócio e chefe da 
mesa de operações da Ação 
Brasil Investimentos, escri-
tório credenciado da XP 
Investimentos. Para ele, o 
dólar em queda se justifica 
muito por conta do aumen-
to da atratividade dos ativos 
locais. 

Recapitulando a trajetória 
de queda do dólar, na última 
quarta-feira (23), a moeda 
fechou a R$ 4,84, o menor 
valor desde 13 de março de 
2020. Foi o sexto dia segui-
do de baixas na moeda. “O 
banco Itaú bateu, inclusive, 
recorde de venda de dólar e 
euro no mês de fevereiro”, 
cita Alves. Segundo o Itaú, 
o montante transacionado 
da moeda norte-americana 
foi quase 13 vezes maior do 

que o registrado no mesmo 
período do ano passado”.

Para Marcelo Oliveira, 
CFA e fundador da Quant-
zed, empresa de tecnologia 
e educação para investido-
res, o fluxo para a bolsa já 
estava bem positivo no ano, 
e com a guerra entre Rús-
sia e Ucrânia, o investidor 
passou a trazer mais dinhei-
ro para o Brasil para cobrir 
essa mesma classe de ativos 
de países emergentes no 
portfólio do estrangeiro que 
parou de investir na Rússia, 
além da alta das commodi-
ties que vem impulsionando 
as empresas exportadoras, 
que são hoje as que tem 
maior participação no nos-
so índice Ibovespa. 

“A constante entrada de 
fluxo estrangeiro para bolsa 
e para a renda fixa brasileira 
com Selic mais atraente pa-
ra o investidor, juntamente 
com a alta nos preços das 
commodities favorece para 
continuar essa queda no dó-
lar”, diz.

Na semana passada, o 
Comitê de Política Mone-
tária do Banco Central (Co-
pom) voltou a reajustar a 
taxa básica de juros, a Selic, 
pela 9ª vez consecutiva. A 
Selic teve um aumento de 1 

ponto percentual, a 11,75% 
ao ano. Tudo indica que o 
BC continuará aumentando 
a taxa para conter a alta da 
inflação.

Com a Selic mais alta, 
ainda há, de acordo com 
Oliveira, um fator extra que 
ajuda a pressionar o dólar 
contra o real que é o chama-
do Carry-Trade”, quando o 
investidor traz dinheiro de 
outros países com taxas de 
juros menores e aplica a 
taxa de juros brasileira que 
está mais alta. “Para essa 
operação, ele precisa travar 
o câmbio vendendo dólar e 
comprando reais, o que fa-
vorece a valorização do real 
frente ao dólar”, afirma.

Juros reais
 

Jimmy Keller, economista e 
fundador da Keller Capital, 
lembra que atualmente o 
Brasil está somente atrás da 
Rússia em termos de juros 
reais, porém, dada a crise 
na Ucrânia, o país assume 
o protagonismo dos emer-
gentes e traz uma assimetria 
de risco x retorno interes-
sante para o investidor in-
ternacional, considerando 
que o risco Brasil hoje está 
em torno de 200 pontos, 

uma queda consistente em 
relação ao último pico em 
torno de 265 pontos em 
outubro de 2021.

“Todos esses fatores con-
tribuem para uma melhora 
do ambiente econômico e 
atratividade do investidor, 
que ao trazer dólares, pres-
siona o câmbio para bai-
xo. Mas é importante ficar 
atento, ainda não temos um 
cenário de bonança, pois 
o choque de oferta ainda 
existe, pressão inflacionária, 
eleições presidenciais no 
Brasil e ainda resta a resolu-
ção do conflito entre Rússia 
e Ucrânia”, ressalta Keller.

Rob Correa, analista de 
investimentos e autor do li-
vro “Guia do Investidor de 
Sucesso no Longo Prazo”, 
ressalta que a nova taxa de 
juros no Brasil é de 11,75% 
e que já foi previsto pelo 
Copom, na última ata di-
vulgada, um novo aumento 
de 100 pontos, o que pode 
continuar atraindo dinheiro 
do estrangeiro para o Bra-
sil. “Não é uma questão de 
‘se’, e sim uma questão de 
‘quanto mais’. No Brasil, o 
mercado já espera mais um 
aumento de 1% na próxima 
reunião, chegando até 13% 
ao ano”, completa.
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Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas: 
Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar no dia 26 de abril de 2022, às 11:00 hs, na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jardim Botânico nº 
674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre 
as seguinte Ordens do Dia:  (i) Tomar as Contas dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre 
a destinação do resultado do exercício; e (iii) Fixar a remuneração anual 
global da Administração. Conforme estabelecido no artigo 14° do Estatuto 
Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem representar por 
meio de procurador, deverão entregar o instrumento de procuração, 
constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6404/76, na 
sede da sociedade. Rio de Janeiro, 24 de março de 2022. Nanci Turibio 
Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

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

Wilson Sons Holdings Brasil S.A.
CNPJ n.º 33.130.691/0001-05 - NIRE 33.3.00337431

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária -  Edital de Convocação
O Conselho de Administração da Wilson Sons Holdings Brasil S.A. (“Compa-
nhia”), vem, pelo presente, convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 
2022, às 10:00 horas (horário do Brasil) (“AGOE”), de modo exclusivamente digital, 
por meio da plataforma digital Ten Meetings (“Plataforma Digital”), que será con-
siderada realizada na sua sede social, situada na Rua da Quitanda, 86, 5° Andar, 
Centro, CEP 20091-005, na cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado do Rio de 
Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral 
Ordinária (AGO): 1. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e 
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021; 2. Destinação do resultado do exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021, conforme Proposta da Administração datada de 23 de março 
de 2022, incluindo a distribuição de dividendos; e. 3. Fixação da remuneração glo-
bal dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. Em Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE): 1. Aprovar o desdobramento das ações de emissão 
da Companhia, passando cada 1 (uma) ação ordinária a representar 6 (seis) ações 
ordinárias, sem alteração do capital social; 2. Aprovar a alteração do art. 5º, caput, e 
do §4º do Estatuto Social em decorrência do desdobramento de ações, bem como 
aprovar a consolidação do Estatuto Social. Os documentos e informações relativos 
às matérias a serem discutidas na AGOE, ora convocada, encontram-se à disposi-
ção dos acionistas na sede da Companhia e nas páginas na Internet da Companhia 
(www.wilsonsons.com.br/ri), da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mo-
biliários (www.cvm.gov.br), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/1976 e na 
Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 481”). A AGOE será realizada de modo exclusi-
vamente digital, razão pela qual a participação do acionista somente poderá ser: (a) 
via Boletim de Voto, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação 
exigida para a votação a distância constam no Boletim que pode ser acessado nos 
websites mencionados acima; e (b) via Plataforma Digital, pessoalmente ou por 
procurador devidamente constituído nos termos do art.21-C, §§2º e 3º da ICVM 
481, caso em que o acionista poderá: (i) simplesmente participar da AGOE, tenha 
ou não enviado o Boletim de Voto; ou (ii) participar e votar na AGOE, observando-se 
que quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim Voto e que, caso queira, 
vote na Assembleia via Plataforma Digital, todas as instruções de voto recebidas por 
meio de Boletim de Voto serão desconsideradas. Orientações para Participação 
via Plataforma Digital: Os acionistas que desejarem participar da AGOE via Plata-
forma Digital deverão acessar o site específico da Assembleia, no endereço https://
www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=A24AA0F690B3, preencher seu 
cadastro, incluindo a criação de senha, e anexar todos os documentos necessá-
rios para sua habilitação para participação e/ou voto na AGOE, preferencialmente 
com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização 
da AGOE, ou seja, até o dia 24 de abril de 2022. Os seguintes documentos se-
rão exigidos dos acionistas para habilitação e participação e/ou voto na AGOE via 
Plataforma Digital: (a) se pessoa natural, cópia do documento de identificação, 
reconhecido legalmente como tal, com foto recente e validade nacional, dentro do 
prazo de validade, caso aplicável, ou, no caso de ser representado por procurador, 
cópia do instrumento de mandato firmado com menos de 1 (um) ano, juntamente 
com o documento oficial de identidade com foto do procurador; ou (b) se pessoa 
jurídica, (i) atos constitutivos atualizados do acionista e do ato que investe o(s) 
representante(s) de poderes bastantes para representação no âmbito da AGOE, 
devidamente registrados nos órgãos competentes, juntamente com o documento 
oficial de identidade com foto do(s) referido(s) representante(s); (ii) se for o caso, ins-
trumento de mandato devidamente outorgado na forma da lei e/ou dos atos consti-
tutivos do acionista, juntamente com o documento oficial de identidade com foto do 
procurador; ou (c) se fundo de investimento, (i) regulamento em vigor consolidado 
do fundo com CNPJ; (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, 
conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários 
que comprovem os poderes de representação; (iii) documento de identidade com 
foto do representante legal; e (iv) se for o caso, cópia do instrumento de mandato 
firmado com menos de 1 (um) ano, juntamente com o documento oficial de identi-
dade com foto do procurador. Após envio de todos os documentos comprobatórios 
de habilitação, o acionista ou procurador, conforme o caso, receberá a confirmação 
da habilitação para participação na AGOE. Nos termos do art. 5º, §3º da ICVM 481, 
não será admitido o acesso à Plataforma Digital de acionistas que não apresenta-
rem os documentos de participação necessários no prazo aqui previsto e conforme 
detalhado na Proposta da Administração. Demais orientações, prazos e procedi-
mentos estão disponíveis na página na Internet da Companhia (www.wilsonsons.
com.br/ri), no seguinte endereçamento: Governança Corporativa /Atas e Editais de 
convocação. Rio de Janeiro, 23 de março de 2022. Augusto Cezar Tavares Baião 
- Presidente do Conselho de Administração da WS S.A.

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ Nº 32.493.603/0001-69

Convocação - Assembleia Geral Ordinária: São convocados os Senhores 
Acionistas a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 29 de abril de 2022, 
às 14:00h, na sede social, à Rodovia Lucio Meira, nº 355, km 13, Bairro São 
Luiz, Volta Redonda - RJ, CEP: 27286-740, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício  
encerrado em 31/12/2021; b) Deliberar sobre destinação do resultado do 
exercício findo em 31/12/2021; c) Eleição Diretoria; d) Fixar remuneração 
dos administradores; e) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral 
Ordinária. Os documentos que se refere o art. 133 da lei 6.404/76, relativo 
ao item a) encontra-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Cia. Volta 
Redonda, 22 de março de 2022. Andréia  Guedes de Oliveira - Presidente.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33.3.0010391-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da João Fortes Engenharia S.A. 
– em Recuperação Judicial para se reunirem, em primeira convocação, em 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada na Av. das Américas nº 
3443, bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, RJ, às 10 horas do dia 22 de abril de 2022, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação das contas dos Administradores, 
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativos ao 
exercício social findo em 31.12.2021; 2. Eleição dos membros do Conselho 
de Administração; e 3. Fixação do montante global anual da remuneração 
dos Administradores. Permanecem à disposição dos Srs. Acionistas, em 
sua sede social e no endereço eletrônico na internet da Companhia (www.
joaofortes.com.br/ri), cópia do Edital de Convocação, as Demonstrações 
Financeiras, os Relatórios da Administração e a Proposta da Administração 
com maiores informações sobre as matérias acima. A Companhia informa 
que utilizará o processo de voto a distância, de acordo com a Instrução CVM 
nº 481/2009. O acionista que desejar, poderá optar por exercer o seu direito 
de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da referida 
instrução, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio 
de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à 
Companhia, conforme instruções do próprio boletim. Em atenção ao disposto 
na ICVM 481/09 e na ICVM 165/91, a Companhia informa que o percentual 
mínimo de participação no capital votante da Companhia à requisição de 
adoção do voto múltiplo é de 5%. Os acionistas deverão exibir documento 
de identidade/ documentos societários, para participar da referida AGO. 
Os procuradores dos acionistas deverão comprovar a representação legal 
constituída há menos de 1 (um) ano, através dos respectivos instrumentos 
de mandato, com reconhecimento de firma dos outorgantes, que deverão ser 
depositados na sede social da Companhia, localizada na Av. das Américas 
nº. 3443, bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas da realização da AGO. Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
Antonio José de Almeida Carneiro - Presidente do Conselho de Administração

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. Lucas Rabechini Amaral, inscrito no CPF/ME sob o nº 331.328.038-20, 
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, 
de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração na  
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., socie-
dade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0001-04. ESCLARECE 
que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, 
por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze 
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca 
desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, 
ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página 
do Banco Central do Brasil na internet): (i) selecionar, no campo “Assunto”: Auto-
rizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes 
do SPB; (ii) selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Deorf Gerência Técnica do Rio de Janeiro (GTRJA)

Rio de Janeiro, 23 de março de 2022

LANDMARK PROPERTIES LTDA. 
CNPJ/ME nº: 11.298.169/0001-96 - NIRE: 33.2.1031878-1

REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A LANDMARK PROPERTIES LTDA. convoca os seus sócios, por meio 
do presente edital de convocação para participarem da reunião de sócios 
ordinária (“Reunião”), a ser realizada no dia 30 de março de 2022, às 10:00 
horas, por meio exclusivamente digital, nos termos do disposto na Instrução 
Normativa nº 81 do DREI, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia:a (i) a dissolução da Sociedade; (ii) a nomeação do liquidante; (iii) o 
balanço levantado em 28 de fevereiro de 2022; (iv) as contas da liquidação; 
e (v) a extinção da Sociedade. Os sócios, seus representantes legais ou 
procuradores, poderão participar da Reunião virtualmente, através do acesso 
gratuito à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, apresentando 
os documentos para comprovar sua identidade e qualidade de sócios.  
O link para participação da reunião, os documentos e informações relativas 
as deliberações constantes na ordem do dia, encontram-se à disposição dos 
sócios para envio e consulta na sede da Sociedade ou por meio do e-mail 
financeiro@lmrk.com.br. 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2022. 
LANDMARK PROPERTIES LTDA.

Por seu Diretor Gustavo Feitosa Felizzola

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.3.0032050-4

AVISO AOS ACIONISTAS
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos 
seus acionistas que os documentos pertinentes a assembleia geral ordinária 
da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2022 estão à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, conforme previsto no artigo 133 da  
Lei nº 6.404/76, incluindo, mas não se limitando: (i) o relatório da administração 
sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício 
findo; (ii) a cópia das demonstrações financeiras e; (iii) os demais documentos 
pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2022
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 - NIRE 33.3.0000065-8

AVISO AOS ACIONISTAS. A SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. (“Com-
panhia”) avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na 
sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos e informações 
referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022. 
Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AGE DO TIPO: Presencial
COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS

AUTÔNOMOS DE DUQUE DE CAXIAS RJ LTDA 
CNPJ 40.203.945/0001-25

O Diretor Presidente da cooperativa em epígrafe convoca todos os coope-
rados em pleno gozo com suas obrigações estatutárias para participarem 
da AGE, a realizar-se no dia 13.04.2022. Que será realizada na Dr Manoel 
Reis, 309 – Centenário (Vila Paula Meriti)– Duque de Caxias - RJ, por falta 
de espaço na sede. Iniciará às 08:00 em 1a convocação C/presença míni-
ma de 2/3, às 09:00 em 2ª C/metade +1 e às 10:00 em 3a e última convo-
cação C/presença mínima de 10(dez) cooperados para a deliberar sobre 
as seguintes ORDENS DO DIA: 1)-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020 
e 2021; 2– DESTINAÇAO DAS SOBRAS APURADAS NO EXERCIOCIO 
OU RATEIO DAS PERDAS; 3 –SOCIOS CONTRIBUINTES; 4–SOCIOS 
DE PEDIRAM DEMISSAO/5 –APRESENTAÇAO DE NOVOS SOCIOS; 6– 
VENDA DE NOVOS TITULOS; 7 – REVER A SITUAÇÃO DAS UNIDADES 
016,021 E 094; 8– ELEIÇAO DA DIRETORIA, CONSELHO DE ETICA E 
DISCIPLINA E CONSELHO FISCAL.-Diretor-Presidente: ENILDO CAR-
LOS AMARAL BARROS e MAIQUE CASTRO – CRCRJ. RJ, 19.03.2022.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS
A WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 
S.A., AVISA que, em razão do disposto no art. 289, da Lei nº 6.404/76 
(alterada pela Lei nº 13.818/2019), em vigor a partir de 01/01/2022, que 
as publicações de atos e/ou documentos da Companhia não são mais 
realizadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, permanecendo 
as publicações sendo efetuadas no “Jornal Monitor Mercantil”, na forma 
da citada lei.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2022
Leandro Cardoso Massa

Diretor de Relações com Investidores

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS
A WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 
S.A., AVISA que, a partir do dia 25 de março de 2022, estarão à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º 
andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ , na rede mundial de computadores 
no website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comis-
são de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos de que 
trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/09 (incluído 
o Boletim de Voto à Distância), relativos ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2022
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jaynetti

Presidente do Conselho de Administração

Petrobras vendeu 62 ativos no governo Bolsonaro
Cade vai prorrogar cronograma para privatização de refinarias

Levantamento feito 
pelo Departamen-
to Intersindical de 

Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese/
subseção FUP) revela que, 
durante o governo Bolso-
naro, entre janeiro de 2019 
e fevereiro de 2022, foram 
vendidos 62 ativos da Pe-
trobras, no valor de US$ 
33,9 bilhões, envolvendo di-
ferentes setores de atuação 
da empresa, entre campos 
de petróleo; distribuição e 
transporte de gás; refinarias; 
termelétricas; eólicas.

Combativa em relação a 
política estabelecida pelo 
governo atual, sobretudo 
envolvendo a maior em-
presa do país, a Petrobras, 
a Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP), se posi-
cionou nesta quinta-feira 
sobre a decisão do Conse-
lho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) de 
prorrogar o cronograma 
para a venda de refinarias 
da estatal.  Na opinião da 

FUP, a decisão “veio tar-
de, mas poderá contribuir 
para evitar maiores danos 
futuros ao patrimônio na-
cional”.

Segundo o coordena-
dor-geral da FUP, Deyvid 
Bacelar, “trata-se do des-
monte da maior empresa 
do Brasil em menor tempo 
já visto. Enquanto isso, o 
Cade permaneceu omis-
so”. Nesse período, foram 
feitos 74 teasers (anún-
cios de venda), em média 
dois ativos anunciados por 
mês – o maior índice já re-
gistrado nos últimos dez 
anos.

Há ainda 34 ativos da 
Petrobras à venda: cam-
pos de petróleo em terra 
e mar; participações em 
empresas petroquímicas; 
subsidiária em biocom-
bustíveis (PBio); refina-
rias, entre outros. Em um 
recorte estatístico, que 
compreende períodos dos 
governos Dilma Rousseff  
(janeiro de 2013 a maio de 

2016), Michel Temer (ju-
nho de 2016 a dezembro 
de 2018) e Jair Bolsonaro 
(janeiro de 2019 a feve-
reiro de 2022), a pesquisa 
do Dieese mostra que a 
Petrobras chega em 2022 
tendo concluído a ven-
da de 93 ativos, sendo 79 
no Brasil e 14 no exterior, 
arrecadando US$ 59,8 bi-
lhões.

“Do total de ativos pri-
vatizados, a grande par-
te, 67%, foi no governo 
Bolsonaro”, ressalta o 
economista do Dieese, 
Cloviomar Cararine. O 
estudo mostra ainda que, 
ao contrário das alegações 
da direção da Petrobras, a 
venda de ativos não con-
tribuiu para aumento de 
competição no mercado e 
redução de preços de com-
bustíveis. Ao contrário, 
gerou monopólio regional 
privado, a exemplo do que 
ocorre na Bahia, que tem 
hoje a gasolina mais cara 
do Brasil, após a venda da 

Refinaria Landulpho Alves 
(Rlam) para o fundo árabe 
Mubadala. Cararine obser-
va que as longas distâncias 
entre refinarias da Petro-
bras no Brasil são empe-
cilho básico à concorrên-
cia: “Vender refinaria não 
gera concorrência; a não 
ser que o investidor fosse 
construir nova refinaria”, 
diz ele.

Argumentos fracos

O levantamento do Die-
ese também contesta argu-
mentos de que a venda de 
ativos reduz endividamento 
da Petrobras. “Mesmo com 
recebimento de mais de R$ 
124 bilhões em ativos ven-
didos, de 2013 a setembro 
de 2021, segundo relatório 
de demonstração financeira 
da empresa, o volume de dí-
vida não diminui na mesma 
proporção”, destaca o do-
cumento. 

A Petrobras chegou em 
2021 com volume de dí-

vida líquida de R$ 265,8 
bilhões. No mesmo ano, 
a empresa pagou R$ 125,7 
bilhões em amortização do 
principal e juros da dívida, 
captou R$ 9,6 bilhões (ou 
seja, adquiriu novas dívi-
das), e recebeu R$ 25,5 bi-
lhões em ativos vendidos. 
O fato é que a dívida da 
Petrobras tem forte pre-
sença em moedas externas 
(88%), sendo 80% em dó-
lar, 5% em Libras e 3% em 
Euro. Assim, a desvalori-
zação do real nos últimos 
meses impacta a dívida. 
Também o faturamento da 
empresa acontece em re-
ais, por conta das vendas 
das refinarias no mercado 
interno. Ou seja, a dívida 
é em dólar, mas as receitas 
são em reais. 

O economista do Diee-
se observou que “a venda 
de ativos da Petrobras em 
2021, no valor de R$ 25,5 
bilhões, respondeu por um 
quarto do lucro da empre-
sa no ano passado; ou seja, 

é uma empresa sendo des-
montada e transformada 
em dividendos para acio-
nistas”, disse Cararine, re-
ferindo-se aos dividendos 
recordes de R$ 101,4 bi-
lhões em 2021. Na última 
terça-feira, 22, a Comissão 
de Infraestrutura do Se-
nado aprovou um convite 
para ouvir o presidente da 
Petrobrás, Joaquim Silva e 
Luna, sobre a política de 
dividendos da estatal. Par-
lamentares querem saber 
os critérios adotados para 
distribuição de dividendos 
desse porte, e em meio à 
escalada dos preços dos 
combustíveis. Também 
a Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) quer 
que a direção da Petrobras 
preste informações sobre a 
distribuição de dividendos 
a seus acionistas. Foi apro-
vada audiência, a pedido 
do senador Jean Paul Pra-
tes (PT-RN). Representan-
tes do Cade também serão 
chamados à audiência.
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AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 14.105.758/0001-07

continua

Comentário de Desempenho
No exercício de 2021, a Austral Participações S.A. obteve um lucro consolidado de 
R$70,0 milhões (prejuízo de R$5,9 milhões em 2020), prêmios emitidos brutos de 
R$2.139,9 milhões (R$1.937,9 milhões em 2020), e prêmios ganhos retidos brutos 
de R$588,8 milhões (R$578,1 milhões em 2020). Em 2021, com relação aos prêmios 
ganhos retidos brutos, os sinistros retidos representaram 17,7% na Seguradora e 
80,0% na Resseguradora, quando no exercício anterior, esses percentuais eram de 
2,8% na Seguradora e 92,5% na Resseguradora. O resultado financeiro consolidado 
neste exercício foi de R$36,9 milhões, uma queda de R$ 40,7 milhões em relação aos 
R$77,6 milhões verificados em 2020. A seguir os principais números e indicadores 
consolidados da Austral, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020:
(Valores em milhões de Reais, exceto quanto aos percentuais)
Visão do Negócio 31/12/2021 VH% 31/12/2020
Prêmios Emitidos Brutos 2.139,9 10,4% 1.937,9
Prêmios Ganhos Retidos Brutos 588,8 1,9% 578,1
Sinistros Retidos (433,5) (11,7%) (490,7)
Custo de Aquisição (21,8) (72,4%) (79,1)
Despesas Administrativas e Despesas 
Operacionais (74,4) (4,6%) (78,0)
Resultado Financeiro 36,9 (52,4%) 77,6
Lucro Líquido/(Prejuízo) 70,0 (1.286,4%) (5,9)
Patrimônio Líquido 569,1 6,5% 534,7
Ativo Total 3.950,8 7,7% 3.668,2
Prêmios emitidos brutos consolidados - O volume de prêmios emitidos brutos 
consolidados no exercício de 2021 foi de R$2.139,9 milhões (R$ 1.937,9 milhões 
em 2020), um aumento de 10,4% ou R$ 202,0 milhões. Seguros - Os prêmios emi-
tidos brutos consolidados no exercício de 2021, no segmento de seguros, foram 
de R$1.102,4 milhões, representando um aumento de 5,3% ou R$55,5 milhões em 
relação ao exercício anterior, quando o segmento de seguros apresentou prêmios 
emitidos brutos no valor de R$1.046,9 milhões. Esse aumento é explicado pela forte 
emissão do ramo Patrimonial alinhado com o início da operação do ramo Trans-
porte. O ramo Patrimonial registrou em 2021 R$ 67,7 milhões de prêmios emitidos 
brutos, no ano anterior o montante emitido para o ramo foi de R$ 1,5 milhão. No 
ramo Transporte, em 2021, seu primeiro ano de operação, as emissões ficaram 

em R$ 14,1 milhões. Resseguros - Os prêmios emitidos brutos, no exercício de 
2021, foram de R$1.092,9 milhões (R$ 1.037,5 milhões líquidos das eliminações), 
representando um aumento de 17,5% ou R$162,4 milhões em relação ao exercício 
anterior, quando apresentou prêmios emitidos brutos no valor de R$930,5 milhões 
(R$ 891,0 milhões líquidos das eliminações). Essa evolução no comparativo dos 
exercícios de 2021 e 2020 nos prêmios emitidos brutos foi consequência, princi-
palmente, do aumento nas emissões nos grupos de ramos no Exterior (R$ 59,4 
milhões), Responsabilidades (R$ 56,5 milhões) e Automóvel (R$ 56,2 milhões). 
Sinistros retidos consolidados - Os sinistros consolidados retidos da Austral no 
exercício de 2021, foram de R$433,5 milhões, representando uma redução de 11,7% 
ou R$57,2 milhões em relação ao exercício anterior, quando apresentou sinistros 
retidos no valor de R$490,7 milhões. Seguros - Os sinistros retidos no exercício de 
2021, foram de R$10,8 milhões, representando um aumento de 671,4% ou R$9,4 
milhões em relação ao exercício anterior, quando apresentou sinistros retidos no 
valor de R$1,4 milhão. Esse aumento é explicado basicamente pelos R$ 11,5 milhões 
de sinistros retidos no ramo de Transportes em 2021, o qual teve o início de suas 
operações neste mesmo exercício. Resseguros - Os sinistros retidos no exercício de 
2021, foram de R$422,7 milhões, representando uma redução de 13,6% ou R$66,6 
milhões em relação ao exercício anterior, quando apresentou sinistros retidos no 
valor de R$489,3 milhões. Essa redução é explicada, principalmente, pelo ramo 
Rural. No comparativo de 2021 com 2020, os sinistros retidos do ramo reduziram 
R$ 69,0 milhões indo de R$ 75,6 milhões em 2020 para R$ 6,6 milhões em 2021. 
Resultado financeiro consolidado - O resultado financeiro consolidado da 
Austral sem considerar os efeitos do Juros sobre Capital Próprio no exercício 
de 2021 foi de R$49,9 milhões, representando uma queda de 35,5% ou R$27,7 
milhões em relação ao ano anterior, quando apresentou um resultado financeiro 
no valor de R$77,6 milhões. Esta redução no resultado financeiro ocorreu, prin-
cipalmente, devido a efeitos da variação cambial nas operações e na carteira 
de investimentos. Seguros - O resultado financeiro sem considerar os efeitos 
do Juros sobre Capital Próprio, no exercício de 2021, foi de R$11,4 milhões, 
representando uma queda de 49,1% ou R$11,0 milhões em relação ao exercício 
anterior, quando apresentou resultado financeiro no valor de R$22,4 milhões. 
Resseguros - O resultado financeiro sem considerar os efeitos do Juros sobre 
Capital Próprio, no exercício de 2021, foi de R$37,5 milhões, representando uma 
queda de 33,3% ou R$18,7 milhões em relação ao mesmo período do exercício 

anterior, quando o segmento de resseguros apresentou resultado financeiro 
no valor de R$56,2 milhões. Lucro líquido consolidado do período - O lucro 
líquido no exercício de 2021 foi de R$70,0 milhões, representando um aumen-
to de R$75,9 milhões em relação ao ano anterior, quando a Austral registrou 
um prejuízo consolidado no valor de R$5,9 milhões. Esse aumento pode ser 
explicado por um expressivo aumento de 1.535,5% no Resultado Técnico con-
solidado, o qual em 2020 totalizou R$ 8,2 milhões e em 2021 totalizou R$ 133,4 
milhões. Seguros - O lucro líquido no exercício de 2021, foi de R$27,7 milhões, 
representando um aumento de 5,4% ou R$ 26,3 milhões quando comparado 
ao ano anterior. Esse incremento é explicado pelo aumento no resultado técni-
co, onde foi registrado um aumento de R$ 25,0 milhões. Resseguros - O lucro 
líquido no exercício de 2021, foi de R$ 24,5 milhões, representando um aumento 
de R$ 52,9 milhões quando comparado ao exercício anterior, que apresentou 
um prejuízo de R$ 28,4 milhões. O aumento no lucro líquido, assim como no 
segmento de seguros, foi fortemente impactado pela melhora observada no 
resultado técnico. Em 2020 o segmento de resseguros registrou um resultado 
técnico negativo de R$ 48,7 milhões, enquanto em 2021, o resultado técnico foi 
positivo em R$ 51,5 milhões, um aumento de R$ 100,2 milhões. Reorganização 
societária - Durante o segundo semestre de 2021, a Austral Resseguradora S.A. 
passou por um processo de reorganização societária, tendo incorporado, em 02 
de dezembro de 2021, a Austral Resseguros Especiais S.A., a qual, por sua vez, 
em 30 de novembro de 2021 havia incorporado a Austral Participações III Ltda. 
Essas incorporações tiveram como consequência um aumento no capital social da 
Austral Resseguradora S.A., passando de R$ 251.763 para R$ 338.669, dividido 
em 313.597.651 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (302.648.450 
em 2020). O referido aumento no capital social da Austral Resseguradora S.A. 
aguarda homologação pela Superintendência de Seguros Privados. O proces-
so de reorganização societária envolveu, também, a incorporação da Austral 
Participações II S.A. pela Austral Participações S.A., tendo como consequência 
a alteração do controle societário direto da Austral Resseguradora S.A. e Aus-
tral Seguradora S.A., passando a ser exercido pela Austral Participações S.A.

Rio de janeiro, 23 de março de 2022.
A ADMINISTRAÇÃO

Balanço Patrimonial 
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

  Companhia Consolidado
 Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
ATIVO     
ATIVO CIRCULANTE  58.534  14.068  2.897.804  2.996.369 
Caixa e equivalente de caixa   7    3  46.509  30.553 
Aplicações financeiras 7  19.477    5.309  380.824  624.583 
Crédito das operações com seguros, resseguros e retrocessão 9  -    -    874.042  999.672 
Custos de aquisição diferidos 10  -    -    52.732  48.026 
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas 22  -    -    1.481.817    1.235.530 
Ressarcimentos a recuperar 11  -    -    297  8.384 
Créditos tributários 12  -    -    9.687  8.958 
Impostos a compensar 13  7.867    4.767  28.409  26.900 
Outros créditos 15 31.183  3.989 23.487 13.763 
ATIVO NÃO CIRCULANTE   549.761    520.771 1.053.045     671.843 
Aplicações financeiras 7  -    -    584.261  243.415 
Crédito das operações com seguros, resseguros e retrocessão 9  -    -    88.585  107.293 
Custos de aquisição diferidos 10  -    -    51.562  52.722 
Ressarcimentos a recuperar 11  5.201 -
Impostos diferidos 14  -    -    56.551  40.106 
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas 22  -    -    217.452    195.815 
Outros créditos 15  15.197    15.197     -   
Ativos de direito de uso 17  -    -    10.843  10.132 
Investimentos 16  534.524    520.771  500  -   
Imobilizado  -  -    2.815  2.930 
Intangível 18 40  -    20.078  19.430 
TOTAL ATIVO   608.295  534.839 3.950.849  3.668.212 
PASSIVO    
PASSIVO CIRCULANTE  23.989    160 2.927.794  2.712.664 
Obrigações a pagar 19  21.134    16  33.817  8.797 
Débitos de operações com seguros e resseguros 21  -    -    586.534  739.159 
Provisões técnicas de seguros e resseguros 22  -    -    2.229.056  1.916.562 
Passivos de arrendamentos 24  -    -    2.955  2.218 
Outros débitos operacionais 25 2.855    144  75.430  45.703 
Outros débitos   -    -    2  225 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE   15.197  -   453.946  420.869 
Obrigações a pagar 19  15.197  -   15.197  -   
Débitos de operações com seguros e resseguros 21  -    -    75.066  88.071 
Passivos de arrendamentos 24  -    -    9.488  8.845 
Provisões técnicas de seguros e resseguros 22  -    -   354.195  323.953 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 27 569.109  534.679 569.109  534.679 
Atribuível aos acionistas da controladora   569.109  534.679  569.109  534.679 
Capital social   508.103    508.103  508.103    508.103 
Reserva de capital   17.505    17.550  17.505    17.550 
Reservas de lucros   59.380  5.930  59.380 5.930 
Ajuste de avaliação patrimonial   (15.879)    3.096  (15.879)    3.096 
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  608.295  534.839 3.950.849  3.668.212 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras .

Demonstrações dos Resultados – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais, exceto onde mencionado)

  Companhia Consolidado
 Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Prêmios emitidos líquidos 32.a - -  2.009.307  1.794.254 
Variações das provisões técnicas 32.b - -  (120.193)  (196.523)
Prêmios ganhos - -  1.889.114  1.597.731 
Sinistros ocorridos 32.c - -  (760.349)  (873.994)
Custos de aquisição 32.d - -  (71.391)  (61.861)
Outras receitas e despesas diretamente associadas com 
as operações de seguros 32.e - -  (15.703)  (11.284)
Outras receitas diretamente associadas com as operações de 
seguro - -  1.067  1.053 
Outras despesas diretamente associadas com as operações 
de seguro - -  (16.770)  (12.337)
Provisão para perda de valor recuperável 32.f - -  374  (6.938)
Resultado com resseguro e retrocessão 32g - -  (904.429)  (649.196)
  Receita com resseguro e retrocessão - -  355.455  374.225 
  Despesa com resseguro e retrocessão - - (1.259.884) (1.023.421)
Despesas com tributos 32.h  (3.302)  (687)  (31.963)  (26.715)
Despesas administrativas 32.i  (2.345)  (1.220)  (86.273)  (63.152)
Resultado com ativos não correntes  -   9 -  (371)
Resultado financeiro 32.j  7.297  136  36.987  77.671 
   Receitas financeiras 9.946  137 52.661  85.841 
   Despesas financeiras  (2.649)  (1) (15.674)  (8.170)
Resultado patrimonial 32.k  69.001  (2.412)  39.449 -
Resultado antes dos impostos 70.651  (4.174) 95.816  (18.109)
Imposto de renda 28  (440)  (484)  (14.026)  8.792 
Contribuição social 28  (167)  (183)  (11.746)  3.350 
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 70.044  (4.841) 70.044  (5.967)
Atribuível a:     
Acionistas controladores - - 70.044  (4.841)
Acionistas não controladores - - -  (1.126)
Resultado básico por ação - em R$ 31 - - 0,2488  (0,0184)
Resultado diluído por ação - em R$ 31 - - 0,2448  (0,0180)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos resultados abrangentes – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de reais)
  Companhia Consolidado
 Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 70.044  (4.841) 70.044  (5.967)
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados 
para o resultado do exercício em períodos subsequentes:   
Ajuste acumulado de conversão 16  -   32  -   32 
Ativos financeiros disponíveis para venda
Variação do valor justo dos ativos financeiros disponíveis 
para venda 7.c  (31.927)  (9.203)  (31.927)  (9.203)
Efeito do imposto de renda e contribuição social 14  12.952  3.681  12.952  3.681 
Total de resultados abrangentes do exercício, líquido dos 
impostos (18.975)  (5.490) (18.975)  (5.490)
Total de resultados abrangentes do exercício 51.069  (10.331) 51.069  (11.457)
Resultados abrangentes do exercício atribuível a:  
Acionistas controladores - - -  (11.457)
Acionistas não controladores - - - -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
  Companhia Consolidado
    Reserva de lucros       

Nota Capital
Reserva de 

capital
Reserva 

legal

Reserva de 
retenção de 

lucros
Ajuste acumulado 

de conversão
Ajuste de avalia-
ção patrimonial

Lucros acumu-
lados          Total

Participação 
acionistas não 
controladores

Total do patri-
mônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019  308.053  19.821  12.347  112.793  (32)  8.618 -  461.600  84.608  546.208 
Aumento de capital social 27.a  117.690 - -  (110.700) - - -  6.990 -  6.990 
Incentivo baseado em ações -  (2.303) - - - - -  (2.303) -  (2.303)
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para venda - - - - -  (5.522) -  (5.522)  (1.475)  (6.997)
Ganho/perda em transação de capital com acionista -  32 - - - - -  32  331  363 
Aumento de capital social com investimento 27.a  82.360 - - - - - -  82.360  (82.360) -
Variação cambial de investimento exterior - - - -  32 - -  32 -  32 
Prejuízo líquido do exercício - - - - - -  (4.841)  (4.841)  (1.126)  (5.967)
Proposta para destinação do resultado líquido:           
  Distribuição de juros sobre capital próprio 27.c - - - - - -  (3.647)  (3.647) -  (3.647)
  Reversão de reserva legal e de retenção de lucros 27.b - -  (6.417)  (2.093) - -  8.488  (22)  22 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020  508.103  17.550  5.930  -  -  3.096  -  534.679  -  534.679 
Cancelamento Remuneração Baseado em Ações 30 -  (34) - - - - -  (34)  -  (34)
Perda não realizada nos títulos disponíveis para venda - - - - -  (18.975) -  (18.975)  -  (18.975)
Ágio na aquisição de investimento 16 -  11 - - - - -  11  -  11 
Transação de capital com acionista - (22) 18 - - - - (4) - (4)
 Incorporação Participações II - - - - - - 10 10  - 10 
 Incorporação Re Especiais - - - - - -  532  532  -  532 
Lucro líquido do exercício - - - - - -  70.044  70.044  -  70.044 
Proposta para Destinação do Lucro Líquido:  -  - 
  Dividendos propostos 27.b - - - - - -  (4.154)  (4.154)  -  (4.154)
  Distribuição Juros Sobre Capital Próprio 27.b - - - - - -  (13.000)  (13.000)  -  (13.000)
  Constituição Reserva Legal 27.b - -  3.501 - - -  (3.501)  -  -  - 
  Constituição Outras Reservas de Lucro 27.b - - -  49.931 - -  (49.931)  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro 2021  508.103  17.505  9.449  49.931  -  (15.879)  -  569.109  -  569.109

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos fluxos de caixa 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

 Companhia Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais     
Lucro líquido (prejuízo) dos períodos  70.044  (4.841)  70.044  (5.967)
Ajustes de     
Depreciações e amortizações  -  -  6.368 4.741
Equivalência patrimonial  (52.062)  2.412  -  -
Perda por redução do valor recuperável dos ativos  -  -  (374)  6.938 
Provisões técnicas líquidas de ativos de resseguros e 
retrocessão  -  -  (587.671)  753.523 
Compra vantajosa  (26.449) -  (26.449) -
Impostos fiscais diferidos - - (16.445) (33.818)
Outros ajustes 2.579  426 4.903 2.125

 (5.888)  (2.003)  (549.624)  727.542 
Variações nas contas patrimoniais     
Ativos financeiros  (13.391)  (5.115)  (33.876)  (43.277)
Créditos das operações com seguros e resseguros - -  149.609  (249.204)
Outros créditos  (23.824)  (3.112)  (21.708)  1.636 
Custos de aquisição diferidos - -  (3.544)  (16.310)
Débitos de operações com seguros e resseguros - -  (174.014)  325.549 
Obrigações a pagar 544 1.014 21.941 25.287
Outros débitos  2.711  (1.231)  29.498  14.274 
Sinistros pagos - -  651.555  (772.481)
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio  11.610  17.512 - -
Imposto de renda e contribuição social pagos (579) (656) (25.567) (27.500)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades 
operacionais  (28.817)  6.409 44.270  (14.484)
Atividades de investimentos     
Adição de investimentos (43.529) -  (17.165) -
Aquisição de imobilizado  -  -  (416)  (591)
Aquisição de intangível  (40) -  (3.311)  (2.828)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investi-
mento (43.569) -  (20.892)  (3.419)
Atividades de financiamentos     
Arrendamento - - (4.808)  (3.297)
Juros pagos sobre empréstimos (2.614) - (2.614) -
Aumento de capital  4  6.990 -  6.990 
Pagamento de juros sobre capital próprio -  (13.399) -  (17.572)
Resgate de ações 75.000 - - -
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de 
financiamento 72.390  (6.409) (7.422)  (13.879)
Aumento (redução) líquido (a) no caixa e equivalentes 
de caixa  4 -  15.956  (31.782)
Caixa e equivalentes de caixa no início dos períodos  3  3  30.553  62.335 
Caixa e equivalentes de caixa no final dos períodos  7  3  46.509 30.553 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos valores adicionados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  (Em milhares de reais)

Companhia Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Receitas - - 2.010.748  1.788.369 
Receita com operações de seguros e resseguros - - 2.009.307  1.794.254 
Outras receitas operacionais - - 1.067  1.053 
Constituição/ (reversão) da provisão para perda de valor 
recuperável - - 374  (6.938)
Variação das provisões técnicas - - (120.193)  (196.523)
Operações de seguros - - (52.936)  (208.215)
Operações de resseguros - - (67.257)  11.692 
Receita operacional - - 1.890.555  1.591.846 
Sinistros retidos - - (760.349)  (873.994)
Sinistros - - (704.185)  (815.276)
Recuperação de sinistros - - 354  2.172 
Variação da provisão de sinistros ocorridos, mas não avisa-
dos - - (56.518)  (60.890)
Insumos adquiridos de terceiros  (1.208) (394) (115.083)  (93.069)
Materiais energia e outros  (695) (185) (14.458)  (21.119)
Serviços de terceiros e comissões líquidas  (513) (218) (96.570)  (92.754)
Despesas de participação nos lucros com resseguro aceito - - (7.236)  4.605 
Variação dos custos de aquisição diferidos - - 3.181  16.570 
Perda/recuperação de valores ativos - 9 -  (371)
Valor adicionado bruto  (1.208) (394) 1.015.123  624.783 
Depreciação e amortização  -   - (6.368)  (4.741)
Valor adicionado líquido produzido  (1.208) (394) 1.008.755  620.042 
Valor adicionado recebido em transferência 69.437 (2.276) (812.318) (569.668)
Resultado financeiro líquido 436 136 52.661  79.528 
Resultado com operação de resseguros cedidos - - (904.429)  (649.196)
Resultado de equivalência patrimonial 52.062 (2.412) -   -
Outros 16.939 - 39.450 -
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 68.229 (2.670) 196.437 50.374
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO:  68.229 (2.670) 196.437  50.374 
Pessoal  1.137 816 51.462  37.788 
Remuneração direta  988 712 36.517  25.645 
Benefícios  -   - 6.613  5.850 
Encargos sociais  149 104 8.332  6.293 
Imposto, taxas e contribuições  3.909 1.355 57.734  14.574 
Federais  3.909 1.355 57.593  14.419 
Municipais  -   - 141  155 
Remuneração de capital de terceiros  (6.861) - 17.197  3.979 
Juros  (6.861) - 15.674  1.857 
Aluguéis  -   - 1.523  2.122 
Remuneração de capital próprio  70.044 (4.841) 70.044  (5.967)
Dividendos / Juros sobre capital próprio  17.154   3.647  17.154    (3.647)
Lucros retidos no exercício  52.890 (8.488)  52.890  (1.194) 
Participação dos não controladores nos lucros retidos  -   - -  (1.126)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 14.105.758/0001-07

Notas explicativas às demonstrações financeiras Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto onde mencionado)
1. Contexto operacional: A Austral Participações S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade de capital fechado, constituída em 10 de junho de 2011, com sede 
no Brasil, e matriz localizada na Avenida Bartolomeu Mitre, 336 - 3º andar, 
Leblon, na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia participa, através de socie-
dades controladas direta, dos segmentos de seguros e resseguros. A compo-
sição acionária da Companhia é formada por 281.519.205 ações ordinárias, 
todas nominativas, sem valor nominal. Nessas demonstrações financeiras 
consolidadas a Austral Participações S.A. é tratada pelo termo “Companhia” 
e o termo “Austral” é usado para tratar o conjunto formado pela Austral Parti-
cipações S.A. e suas controladas. Em 26 de novembro de 2021, a Austral 
Participações II S.A., detentora de 100,00% das ações da Austral Seguradora 
S.A. (“Seguradora”), foi incorporada pela Austral Participações S.A., a qual 
passou a ser detentora da totalidade das ações da Seguradora. 1.1. Informa-
ções sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais 
- A Austral, por meio de suas controladas Austral Seguradora, Austral Resse-
guradora e Austral Resseguros Especiais, atua nos mercados de seguros e 
resseguros. A Austral Seguradora concentra suas operações nos ramos de 
seguro garantia, tanto público quanto privado, fiança locatícia, riscos de petró-
leo, riscos marítimos (casco), lucros cessantes, responsabilidade civil de ad-
ministradores e diretores (D&O), responsabilidade civil profissional (E&O), 
responsabilidade civil de riscos ambientais, responsabilidade civil geral, riscos 
de engenharia, riscos nomeados e operacionais e compreensivo empresarial. 
A Seguradora avalia permanentemente oportunidades em linhas de negócio 
que apresentem alinhamento com sua estratégia de negócios e perspectivas 
de rentabilidade adequadas. Nesse sentido, a Seguradora iniciou operações 
no segmento de transportes,nas modalidades transporte nacional e interna-
cional, responsabilidade civil transportador (carga) em viagens internacionais, 
ferroviárias, aéreas, rodoviárias, aquaviárias e desvio de carga. A Ressegura-
dora, por sua vez, opera com resseguros nas modalidades automático e facul-
tativo, tanto proporcionais quanto não-proporcionais. Especificamente para a 
Austral Resseguradora S.A., a atuação ocorre em praticamente todos as linhas 
de negócio, com riscos pulverizados nos mercados nacional e internacional, 
neste caso com foco na América Latina, contando com seu escritório em Bo-
gotá, Colômbia. 1.1.1 Seguros - A Seguradora atua em todo o território brasi-
leiro, predominantemente nas seguintes linhas: i. Seguro garantia – setor pú-
blico e setor privado - Este seguro garante o cumprimento de obrigações 
contratuais assumidas pela parte contratada (tomador), junto ao contratante 
(segurado). O seguro garantia protege contra eventuais prejuízos ocasionados 
pelo descumprimento de cláusulas em um contrato. O seguro garantia substi-
tui outras formas de garantia comumente utilizadas no mercado, apresentando 
algumas vantagens, sendo as principais: (i) não compromete as linhas de 
crédito das empresas, deixando seus recursos financeiros livres para a sua 
atividade operacional; (ii) agilidade na contratação e (iii) menor onerosidade 
econômica. O seguro garantia é normalmente solicitado em contratações da 
Administração Pública ou Privada, para assegurar o cumprimento de obrigações 
em contratos de construção, fornecimento, prestação de serviços, concessões 
de serviços públicos, participação em licitações, além de ser amplamente 
utilizado em novos processos judiciais, visando garantir o juízo, assim como 
em substituição a depósitos judiciais outrora realizados. Entre as modalidades 
de seguro garantia oferecidas pela Seguradora, destacam-se: • Seguro garan-
tia judicial: este seguro garante valores em discussão em ações judiciais que 
exigem depósito em juízo ao longo dos processos, como nova garantia ou em 
substituição a garantia previamente existente, seja em âmbito cível, trabalhis-
ta, tributário ou em depósitos recursais, inclusive em procedimentos incidentais 
ou medidas de urgência, a exemplo de cautelares, mandados de segurança, 
e outras. • Seguro garantia administrativo para créditos tributários: este segu-
ro atesta a veracidade dos créditos tributários informados pelo tomador em 
processos administrativos no âmbito federal, estadual ou municipal, sendo 
geralmente utilizado para liberação dos referidos créditos ou ainda para cobrir 
a permanência do tomador em regimes especiais de tributação. • Seguro ga-
rantia aduaneiro: este seguro garante o cumprimento das obrigações do toma-
dor vinculadas ao Termo de Responsabilidade a que se refere o Decreto nº 
6.759, de 05 de fevereiro de 2009, em conformidade com as Instruções Nor-
mativas da Secretaria da Receita Federal sobre o assunto. • Seguro garantia 
do licitante: este seguro garante que em licitações públicas ou privadas, o to-
mador vencedor do certame mantenha sua proposta e assine o contrato nas 
condições apresentadas e dentro do prazo estabelecido no edital. Este segu-
ro é frequentemente solicitado em procedimentos licitatórios como leilões, 
concorrências públicas, tomadas de preços e cartas convites. • Seguro de 
garantia de construção, fornecimento ou prestação de serviços: esta modali-
dade garante o cumprimento de todas as obrigações assumidas no contrato 
para construção, fornecimento ou prestação de serviços, protegendo o segu-
rado contra o risco de inadimplência do tomador. • Seguro garantia de conces-
sões: este seguro garante o cumprimento de todas as obrigações assumidas 
no contrato de concessão para exploração de um bem ou serviço público como 
rodovias, saneamento, energia, entre outros. • Seguro garantia de adiantamen-
to de pagamentos: este seguro garante que os valores recebidos a título de 
adiantamento em contratos sejam destinados à execução imediata do objeto 
contratual, ou seja, a realização da etapa prevista de uma obra por exemplo, 
até sua conclusão. Este tipo de seguro permite, por exemplo, a liberação de 
recursos para um fornecedor, sem que o mesmo tenha que utilizar seu fluxo de 
caixa e, para o contratante, representa uma garantia que os recursos adianta-
dos serão aplicados no fornecimento do equipamento ou na realização das 
obras conforme previsto contratualmente. • Seguro garantia de manutenção 
corretiva: este seguro garante a execução de ações corretivas apontadas pelo 
contratante e necessárias para a reparação de problemas ocorridos no decor-
rer da execução contratual, por responsabilidade exclusiva do tomador. ii. 
Seguro de fiança locatícia - O seguro de fiança locatícia possibilita a substitui-
ção do fiador e garante ao proprietário de imóvel (locador) o recebimento dos 
aluguéis e encargos vencidos e não pagos pelo inquilino. Esta característica 
permite agilidade na aprovação da sua proposta de aluguel. O seguro de fian-
ça locatícia é regulado por normas específicas, principalmente pela Lei do 
Inquilinato (Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada), que 
define e limita as garantias de locação. iii. Seguros de riscos de petróleo - O 
seguro de riscos de petróleo garante cobertura para bens, equipamentos e 
responsabilidade civil, decorrente dos riscos ligados às operações de pros-
pecção, exploração, perfuração e produção de petróleo e/ou gás, em terra 
(“onshore”) e no mar (“offshore”). Além disso, também garante a cobertura para 
obras e construções ligadas ao setor, bem como para perdas de receitas deri-
vadas de interrupção de negócios. Os segurados desse produto podem ser os 
operadores, fornecedores e/ou prestadores de serviços que operam no ramo 
de petróleo e gás e para coberturas de riscos de construção de equipamentos 
offshore. iv. Seguro de riscos marítimos (casco) - Este tipo de seguro visa dar 
proteção para armadores visando cobrir riscos de perdas ou danos que alcan-
cem qualquer tipo de embarcação em operação, construção ou em reparo. 
Esse tipo de seguro destina-se a pessoas físicas ou jurídicas que exploram 
comercialmente uma embarcação mercante, sendo ou não o seu proprietário. 
Entre as coberturas mais comuns deste tipo de seguro: (i) cobertura para danos 
ao casco e às máquinas das embarcações; (ii) perda total da embarcação; (iii) 
assistências e salvamentos; (iv) avaria grossa; (v) responsabilidade civil por 
abalroação além de outras coberturas complementares, como por exemplo: 
desembolso (D), responsabilidades excedentes (RE), valor aumentado (VA), 
cobertura de construtores navais, cobertura de responsabilidade civil dos re-
paradores de navios, cobertura de responsabilidade civil (P&I). Além das co-
berturas complementares, há uma gama de coberturas adicionais que podem 
ser contratadas em conjunto, como: riscos de guerra, torpedo e minas, riscos 
de greves, motins e comoções civis, perda de receita e perda de frete. v. Se-
guro de responsabilidade civil de administradores e diretores (D&O) - O segu-
ro D&O cobre os valores devidos a terceiros por diretores ou executivos da 
empresa contratante do seguro em virtude de investigações e processos judi-
ciais, administrativos ou arbitrais relacionados à sua atuação na capacidade 
de administradores da sociedade contratante. Isso inclui, mas não se limita a, 
processos de natureza cível, trabalhista, tributária, consumerista ou previden-
ciária, em virtude da responsabilidade pessoal, solidária ou subsidiária do di-
retor ou executivo. Entre as coberturas de D&O, podem ser elencadas: (i) in-
denização direta ao segurado (ex. administrador); (ii) indenização ao tomador 
(ex. empresa) que tenha adiantado os custos ao segurado; e (iii) indenização 
aplicada nos casos em que a empresa possui negociação de valores mobiliá-
rios, na qual podem ser seguradas, por exemplo, casos de reclamações rela-
cionadas à gestão. É importante mencionar que esse produto apresenta como 
possibilidade a contratação de um produto secundário de responsabilidade 
civil ambiental para diretores e administradores, cobrindo os custos de defesa 
e eventuais indenizações devidas pelo segurado em reclamações que envolvam 
danos causados ao meio ambiente sem abranger os custos de limpeza devidos. 
vi. Seguro de responsabilidade civil profissional (E&O) - Este seguro possui 
cobertura para indenização decorrente de reclamações de terceiros contra o 
segurado, o qual pode ser uma pessoa física ou jurídica especificada na apó-
lice, por falhas profissionais pelas quais o mesmo seja responsabilizado, re-
sultando em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. Este seguro é 
normalmente utilizado por profissionais liberais e empresas prestadoras de 
serviço que estejam sujeitas a reclamações sobre o desempenho de sua ati-
vidade (ex. escritórios de advocacia), cobrindo os custos de defesa e as even-
tuais indenizações devidos pelo segurado quando houver sua responsabiliza-
ção legal em função de eventual falha profissional, sempre conforme termos 
pactuados nas apólices. vii. Seguro de riscos de engenharia - O seguro de 
riscos de engenharia tem por objetivo garantir o pagamento de indenização 
por prejuízos decorrentes de acidentes ocorridos durante a fase de execução 
de obras, instalação e montagem de máquinas e equipamentos novos. Estes 
seguros normalmente são oferecidos para contratação nas seguintes modali-
dades: • Contractors All Risks (CAR): seguro destinado para cobrir construção 
(ex.; de uma planta ou prédio) incluindo eventualmente responsabilidades 
contra terceiros. • Erection All Risks (EAR): seguro destinado para cobrir riscos 
de instalação e montagem de máquinas e equipamentos. viii. Seguros de riscos 
nomeados e operacionais - O seguro de riscos nomeados e operacionais são 
aqueles que garantem perdas e danos patrimoniais e lucros cessantes aos 

bens segurados. Em geral, oferecem coberturas para incêndio, queda de raio, 
explosão ou implosão, danos elétricos, quebra de máquinas, inundação, ou 
seja, danos ligados as operações de plantas industriais ou de empresas nos 
mais diversos segmentos da economia. Para os casos em que a importância 
segurada é inferior ao limite estabelecido em legislação de R$ 100 milhões, a 
Companhia emite esse tipo de seguro no ramo de compreensivo empresarial. 
ix. Seguros de transportes - Seguros de transportes garantem ao segurado 
uma indenização pelos prejuízos causados aos bens segurados durante o seu 
transporte em viagens aquaviárias, terrestres e aéreas, sejam em percursos 
nacionais ou internacionais.  1.1.2 Resseguros - Resseguro é a operação pela 
qual o segurador transfere a outro, total ou parcialmente, um risco assumido 
através da emissão de uma apólice ou um conjunto delas. Dessa forma, reduz-
se a responsabilidade na aceitação de um risco considerado excessivo, ce-
dendo a outro uma parte da responsabilidade e do prêmio recebido. Tecnica-
mente, o resseguro é um contrato que visa manter a solvência dos seguradores, 
através da diluição dos riscos, quando há a possibilidade de grande sinistrali-
dade, como na ocorrência de grandes tragédias, por exemplo. Em alguns casos, 
por força de contrato ou regulação, o resseguro passa a ser obrigatório. A 
Companhia, por meio da Austral Resseguradora e Austral Resseguros Espe-
ciais, opera em praticamente todas as linhas de negócio com contratos auto-
máticos e facultativos: • Contratos Automáticos – São operações de ressegu-
ro nas quais a cedente (seguradora) cede ao ressegurador uma carteira de 
riscos ou apólices, podendo a cedente subscrever essas apólices de forma 
automática de acordo com regras, condições e prazo previamente estabele-
cidos em contrato. • Resseguro Facultativo – São operações de resseguro nas 
quais a cedente cede ao ressegurador uma parcela dos riscos ou apólices 
individualmente, ou seja, caso a caso. Desta forma, o ressegurador terá a fa-
culdade de analisar e aceitar cada risco ou apólice de forma individual. Dentre 
os contratos automáticos, as Resseguradoras atuam tanto com contratos 
proporcionais (principalmente contratos de cota-parte ou de excedente de 
responsabilidade) e contratos não proporcionais (principalmente excesso de 
danos, mas também com alguns contratos de stop loss). As principais linhas 
de negócio de resseguros com atuação da Austral são listadas a seguir: i. 
Patrimonial (property e engenharia) - Refere-se a cobertura de danos susce-
tíveis a avaliação financeira objetiva. Subdivide-se em danos emergentes, 
definidos como aquilo que o patrimônio do prejudicado efetivamente perdeu 
(abrangem os danos materiais e os prejuízos financeiros), e em perdas finan-
ceiras, definidas como redução ou eliminação de expectativa de aumento do 
patrimônio. É a principal linha de negócio da Resseguradora, principalmente 
para contratos automáticos no Brasil e na América Latina. ii. Marine & Energy 
- O seguro marítimo (“Marine”) tem por finalidade garantir indenizações por 
perdas ou danos a embarcações e seus acessórios, bem como às mercadorias 
nelas embarcadas, frete, lucro esperado ou quaisquer outros interesses que 
possam ser monetariamente mensurados. A cobertura estende-se a qualquer 
tipo de modalidade de navegação, seja ela em águas marítimas, fluviais ou 
lacustres. O seguro de riscos de petróleo (“Energy”) garante cobertura para 
bens, equipamentos e responsabilidade civil, decorrente dos riscos ligados às 
operações de prospecção, perfuração e produção de petróleo e/ou gás, em 
terra (“onshore”) e no mar (“offshore”).  iii. Responsabilidade civil (casualty) - As 
principais linhas consideradas nesse segmento são: responsabilidade civil 
geral, responsabilidade civil proporcional – E&O e D&O.  Responsabilidade 
civil é a obrigação legal de reparar danos, imposta àquele que pelos mesmos 
for responsável. O seguro de responsabilidade civil garante ao segurado, 
responsável por danos causados a terceiros, o pagamento e/ou reembolso das 
reparações que for condenado a pagar, atendidas as disposições do contrato, 
além do reembolso de despesas emergenciais efetuadas para tentar evitar e/
ou minorar os danos. iv. Garantia (suretybonds) - O Seguro garantia tem por 
objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 
perante o segurado. A Resseguradora opera apenas com contratos automáti-
cos nesta linha de negócio. Atualmente as principais modalidades são garan-
tia judicial (principalmente no Brasil), garantia de performance e fiança locatí-
cia. v. Automóvel - A Resseguradora opera com alguns contratos de 
resseguro para automóveis no país, principalmente com cedentes (segurado-
ras) pequenas e médias, que desejam reduzir sua volatilidade ou obter um 
alívio na necessidade de capital regulatório. vi. Aeronáutico - Trata-se de uma 
linha de negócio altamente especializada, onde a Resseguradora atua, no 
Brasil e na América Latina, em parceria com uma agência de subscrição de 
riscos terceirizada, a qual, acreditamos, detém expertise e histórico no seg-
mento. vii. Agrícola (Rural) - Esses contratos cobrem a produção das safras 
agrícolas. O seguro rural é um dos mais importantes instrumentos de política 
agrícola, por permitir ao produtor proteger-se contra perdas decorrentes prin-
cipalmente de fenômenos climáticos adversos. O objetivo maior do seguro 
rural é oferecer coberturas que, ao mesmo tempo, atendam ao produtor e à 
sua produção, à sua família, à geração de garantias a seus financiadores, in-
vestidores, parceiros de negócios, todos interessados na maior diluição pos-
sível dos riscos, pela combinação dos diversos ramos de seguro. viii. Outras 
linhas de Property & Casualty - Contratos automáticos de riscos diversos, 
riscos de segurança cibernética, e outras linhas eventuais, buscando manter 
níveis confortáveis de retrocessão. Em negócios facultativos, a Ressegurado-
ra também participa de negócios de transporte de valores, linha na qual possui 
boa experiência e capacidade de análise. ix. Pessoas (vida, acidentes pesso-
ais, saúde e viagem) - Contratos automáticos de vida e acidentes pessoais e 
alguns riscos facultativos de vida em grupo (quando os grupos são grandes, 
os modelos de precificação se assemelham muito aos aplicáveis aos contratos 
automáticos). A atuação da Resseguradora em resseguros de ramos de pes-
soas engloba tanto a proteção de carteiras existentes das seguradoras quan-
to o auxílio na criação de novos produtos ou coberturas. A Resseguradora 
também é parte de alguns contratos de resseguro em saúde, na modalidade 
excesso de danos. Estes seguros têm por objetivo garantir o pagamento de 
indenização, observadas as condições contratuais e as garantias contratadas. 
São exemplos de seguros de pessoas: seguro de vida, seguro funeral, seguro 
de acidentes pessoais, seguro educacional, seguro viagem, seguro prestamis-
ta, seguro de diária por internação hospitalar, seguro desemprego (perda de 
renda), seguro de diária de incapacidade temporária e seguro de perda de 
certificado de habilitação de voo. Os seguros de pessoas podem ser contrata-
dos de forma individual ou coletiva. Nos seguros coletivos, os segurados 
aderem a uma apólice contratada por um estipulante, que tem poderes de re-
presentação dos segurados perante a seguradora, nos termos da regulamen-
tação vigente. 1.2. Impactos COVID - 19 - A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) decretou em 11 de março de 2020 estado de pandemia em razão do 
COVID-19. As medidas recomendadas pela OMS e adotadas pelas autoridades 
públicas envolveram o isolamento social, restrições a viagens nacionais e in-
ternacionais, interrupção no funcionamento normal dos negócios, resultando 
em um ambiente marcado por instabilidade social e econômica. Governos e 
bancos centrais vêm intervindo na economia de seus países, adotando medi-
das emergenciais e estímulos. Na economia nacional, as medidas adotadas 
pelo governo, incluíram a redução dos juros, a suspensão temporária de tribu-
tos (diferimento do PIS/COFINS) e a concessão de benefícios fiscais aos se-
tores mais afetados. A Austral tem acompanhado de perto a evolução dos 
impactos causados globalmente pela pandemia, bem como as medidas ado-
tadas pelos governos até o momento para auxiliar a manutenção de empregos 
e retomada da economia, em decorrência do agravamento da pandemia ao 
longo do exercício de 2021. No entanto, ainda existem incertezas quanto às 
novas medidas, o que dificulta a previsibilidade de novos impactos diretos e/
ou indiretos que poderão ser causados pela pandemia. A Austral continua 
mantendo suas equipes trabalhando em regime de “home office” desde 17 de 
março de 2020, com todos os seus processos em pleno funcionamento, sem 
prejuízo para suas operações, objetivando reduzir impactos na qualidade de 
atendimento de seus clientes, bem como os riscos aos seus funcionários. 1.3. 
Combinação de negócios - 1.3.1. Aquisição da Markel Participações Ltda. 
e Markel Resseguradora do Brasil S.A. - Em 26 de fevereiro de 2021, a 
Companhia, na qualidade de compradora, e a Alterra Capital Brazil Limited 
(“Alterra”), na qualidade de vendedora, celebraram Contrato de Compra e 
Venda de Quotas e Outras Avenças (“Quotas Sale and Purchase Agreementand 
Other Covenants”) (“Contrato”) regulando os termos da alienação da Markel 
Participações Ltda. e, consequentemente, da Markel Resseguradora do Brasil 
S.A., pela Alterra, à Companhia (“Transação”). Após o cumprimento das con-
dições precedentes previstas no Contrato, tais como a aprovação pela Supe-
rintendência de Seguros Privados - SUSEP, ocorrida em 17 de maio de 2021, 
a Transação foi concluída em 31 de maio de 2021. A Administração efetuou o 
estudo de alocação do preço de compra (Purchase Price Allocation - PPA), 
com o apoio de consultoria especializada independente, em que não foram 
identificados ativos intangíveis suscetíveis a ajuste a mercado, não havendo a 
expectativa de continuação da marca adquirida pela Companhia, nem de 
aproveitamento econômico da carteira de ressegurados mantidas pela Markel. 
A aquisição se deu baseada na possibilidade de adquirir um patrimônio líquido 
por valor de mercado inferior (“compra vantajosa”), com a intenção de realizar 
o escoamento da operação de forma mais eficiente pela Companhia. O inves-
timento realizado pela Companhia na aquisição foi de R$ 62.267, correspon-
dente a 100,00% de participação no patrimônio líquido da empresa, ou seja, 
adquirindo o controle da mesma. O montante do deságio ou compra vantajosa 
apurado na operação foi de R$ 26.449, sendo registrado como Resultado 
patrimonial. Os custos de transação,que totalizaram R$ 621, foram reconhe-
cidos na demonstração do resultado. A aquisição da Markel Participações Ltda. 
foi realizada pelo valor de R$ 62.267, conforme disposição contratual da se-
guinte forma: 1ª parcela: 60% do preço de compra de fechamento, que cor-
respondem a R$ 37.550, que foi pago pela Companhia na data de fechamento 
por transferência eletrônica de fundos imediatamente disponíveis. 2ª parcela: 
10% do preço de compra que correspondem a R$ 5.942. Em 09 de agosto de 
2021 a segunda parcela foi paga no montante de R$ 5.988, referentes ao 
principal mais atualização monetária de R$ 46. 3ªparcela:30% do preço de 
compra de fechamento, que correspondem a R$ 18.775, que foi depositada 
em uma conta garantida, e será liberada conforme contrato no prazo máximo 
de 6 anos. Ativos adquiridos e passivos assumidos. A seguir são apresentados 
os valores justos dos ativos e passivos identificáveis na data da aquisição, 
obtidos a partir do laudo técnico preliminar elaborado por consultores indepen-
dentes. a) Ativos adquiridos e passivos assumidos da Markel Participações 
Ltda. e da Markel Resseguradora do Brasil S.A. em 31 de maio de 2021.

Markel 
Participações Ltda.

Markel 
Resseguradora do Brasil S.A.

Ativo circulante 14.962 57.771
Ativo não circulante 73.776 73.865
Total do Ativo 88.738 131.636
Passivo circulante 22 56.350
Passivo não circulante 0 1.510
Total do Passivo 22 57.860
Total dos ativos e passivos líquidos mensurados a valor justo 88.716
Compra vantajosa na aquisição (Nota 32.k) (26.449)
Total da contraprestação 62.267
As receitas e o resultado do período da entidade combinada para o período de 
reporte corrente, como se a data da aquisição, para a combinação ocorrida duran-
te o ano, fosse o início do período de reporte anual, estão apresentados abaixo:

 

Resultados conso-
lidados da Austral 
Participações para 
o exercício findo 

em 31/12/2021

Resultado Markel 
Participações até 

31/05/2021
Prêmios emitidos líquidos  2.009.307  -
Variações das provisões técnicas  (120.193)  -
Prêmios ganhos  1.889.114  -
Sinistros ocorridos  (760.349)  -
Custos de aquisição  (71.391)
Outras receitas e despesas 
operacionais  (15.703)  -
Provisão para perda de valor 
recuperável  374  -
Resultado com resseguro e 
retrocessão  (904.429)  -
Despesas com tributos  (31.963)  (4)
Despesas administrativas  (86.273)  (67)
Resultado com ativos não 
correntes  -
Resultado financeiro, líquido  36.987  135 
Resultado patrimonial  39.449  -
Resultado antes dos impostos e 
participações  95.816  64 
Imposto de renda  (14.026)  (6)
Contribuição social  (11.746)  (4)
Lucro líquido do exercício  70.044  54 

 

Resultado Markel 
Resseguradora até 

31/05/2021

Resultados para o 
exercício findo em 
31/12/2021 como 
se a combinação 
tivesses ocorrido 

em 01/01/2021
Prêmios emitidos líquidos  1.207  2.010.514 
Variações das provisões técnicas  1.657  (118.536)
Prêmios ganhos  2.864  1.891.978 
Sinistros ocorridos  311  (760.038)
Custos de aquisição  (32)  (71.423)
Outras receitas e despesas 
operacionais  (130)  (15.833)
Provisão para perda de valor 
recuperável  (1)  373 
Resultado com resseguro e 
retrocessão  252  (904.177)
Despesas com tributos  (705)  (32.672)
Despesas administrativas  (4.247)  (90.587)
Resultado com ativos não 
correntes  (22)  (22)
Resultado financeiro, líquido  4.672  41.794 
Resultado patrimonial  39.449 
Resultado antes dos impostos e 
participações  2.962  98.842 
Imposto de renda  (527)  (14.559)
Contribuição social  (322)  (12.072)
Lucro líquido do exercício  2.113  72.211 
A partir de 31 de maio de 2021 a Markel Resseguradora do Brasil S.A. e a 
Markel Participações Ltda. alteraram suas denominações sociais para Austral 
Resseguros Especiais S.A. e Austral Participações III Ltda., respectivamente.
1.4. Incorporações - 1.4.1 Incorporação da Austral Participações III e Aus-
tral Resseguros Especiais -  Durante o segundo semestre de 2021, a Austral 
Resseguradora S.A. passou por um processo de reorganização societária, 
tendo incorporado, em 02 de dezembro de 2021, a Austral Resseguros Espe-
ciais S.A., a qual, por sua vez, em 30 de novembro de 2021 havia incorporado 
a Austral Participações III Ltda. Essas incorporações tiveram como consequ-
ência um aumento no capital social da Austral Resseguradora S.A., passando 
de R$ 251.763 para R$ 338.669, dividido em 313.597.651 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal (302.648.450 em 2020). O referido aumento 
no capital social da Austral Resseguradora S.A. aguarda homologação pela 
Superintendência de Seguros Privados. Com essa movimentação a Austral 
Participações I deixa de ter participação direta na Austral Participações III. 1.4.2. 
Incorporação da Austral Participações II S.A. - No dia 26 de novembro de 
2021 a Administração em reunião da Assembleia Geral Extraordinária discutiu 
e aprovou o “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação 
da Austral Participações II S.A. pela Austral Participações S.A.”, celebrado nesta 
data pelas administrações da Austral Participações II S.A. e da Austral Partici-
pações S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, n.º 336, 
sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º 14.105.758/0001-07, 
com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Austral 
Participações” ou “Incorporadora”), o qual consubstancia as justificativas, os 
termos, as cláusulas e as condições da incorporação da Companhia pela Austral 
Participações (“Protocolo e Justificação”); A Administração aprovou a nomeação 
da Account Assessores S/S Ltda. que elaborou o laudo de avaliação relativo 
a incorporação da Austral Participações II S.A. na qualidade de incorporada a 
respeito da transferência do acervo este composto por todas as contas, bens, 
direitos e obrigações registradas no ativo e no passivo da sociedade a ser in-
corporada, o qual foi vertido por incorporação total, por meio da transferência 
destes direitos e obrigações da empresa incorporada para a incorporadora. O 
Laudo de avaliação foi feito pela Account Assessores S/S Ltda. datado de 29 
de outubro de 2021 celebrando a transferência do acervo este composto por 
todas as contas, bens, direitos e obrigações registradas no ativo e no passivo da 
sociedade a ser incorporada, o qual foi vertido por incorporação total, por meio 
da transferência destes direitos e obrigações da empresa incorporada para a 
incorporadora. Com base nos trabalhos efetuados pela Account Assessores, 
foi concluído que o valor contábil líquido do Acervo Patrimonial, composto de 
ativos e passivos associados da empresa Austral Participações II S.A. em 30 de 
setembro de 2021, e cujo montante foi integralmente incorporado pela empresa 
Austral Participações S.A., na data base 30 de setembro de 2021, importa em 
R$447.006na data de 30 de setembro de 2021. Ativos adquiridos e passivos 
assumidos - O Acervo Patrimonial da Austral Participações II S.A. em 30 de 
setembro de 2021, demonstrados no Anexo I do Laudo, considerando os ajustes 
proforma descritos no parágrafo IV do Laudo, a ser incorporado pela Austral 
Participações S.A., está assim resumido:
Resumo do acervo líquido a ser incorporado Valor em 30/09/2021
Valor dos ativos  447.475 
Valor dos passivos 469
Total do acervo líquido  447.006
2. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações finan-
ceiras da Companhia e do consolidado foram preparadas em conformidade com 
as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, Internacional Financial Re-
porting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil (BR GAAP), que compreendem a legislação societária e os pronunciamentos, 
interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), vigentes 
na data-base destas demonstrações financeiras. As informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo eviden-
ciadas e apresentadas de forma adequada e correspondem às utilizadas por ela 
na gestão da Companhia. A Administração da Austral avaliou a capacidade da 
Companhia e suas controladas continuarem a operar no futuro previsível, e 
concluiu que possuem recursos para dar continuidade a seus negócios. Adicio-
nalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da Compa-
nhia continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram preparadas com base nesse princípio. A autorização para 
emissão destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi con-
cedida pelo Conselho de Administração da Companhia em 23 de março de 2022. 
2.1. Base de mensuração - Os valores apresentados nas demonstrações fi-
nanceiras estão expressos em Reais - (R$), e foram arredondados para milha-
res (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. Essas demonstrações 
foram elaboradas com base no custo histórico, com exceção dos passivos de 
arrendamento, que foram reconhecidos pelo valor presente das obrigações, e 
dos seguintes itens, que foram reconhecidos no balanço patrimonial a valor 
justo: • Instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado (nota 7); e • Ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo 
valor justo (nota 7). 2.2. Moeda funcional e de apresentação - A moeda fun-
cional e de apresentação da Austral é o Real (R$). Essa é a moeda do principal 
ambiente econômico em que a Austral opera. As transações em moeda estran-
geira foram convertidas pela taxa de câmbio para a moeda funcional na data da 
transação ou do dia útil imediatamente anterior. Ganhos ou perdas de conversão 
de saldos resultantes da liquidação de tais transações foram reconhecidos no 
resultado do exercício, exceto quando reconhecidos no patrimônio como resul-
tado de itens de operação caracterizada como investimento no exterior. Ativos 
e passivos monetários denominados em moeda estrangeira foram convertidos 
para a moeda funcional com base na taxa de câmbio vigente na data do fecha-
mento do balanço e as diferenças decorrentes da conversão foram lançadas 
diretamente contra o resultado do exercício. 3. Principais práticas contábeis:  
As principais práticas contábeis adotadas pela Austral são: 3.1. Caixa e equi-
valente de caixa - Referem-se ao dinheiro em caixa e saldos positivos em 
contas corrente, apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, e 
são utilizados para gerenciamento de compromissos de curto prazo. Nas datas 
bases de 31 de dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020, a rubrica de 
caixa e equivalente de caixa é composta pelos valores depositados em contas 
bancárias junto às instituições financeiras e aplicações financeiras de curto 
prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhe-
cido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
3.2. Instrumentos financeiros - A Austral possui 100% de suas operações 
classificadas como seguros e exerceu a opção prevista na revisão do pronun-
ciamento técnico número 12 que prevê a “possibilidade” do emissor aplicar a 
nova norma de instrumentos financeiros (CPC 48/IFRS 9) em conjunto com o 
IFRS 17 – Insurance Contracts, que entrará em vigor apenas a partir de 
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01/01/2023. Devido a essa exceção, a Austral aplica a norma CPC 38 – Instru-
mentos financeiros (IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and  Measure-
ment) e contabiliza seus instrumentos financeiros, como descrito a seguir: • 
Derivativos - As operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos 
destinados a proteção de riscos associados com a variação das taxas de juros 
e taxas de câmbio. As operações com derivativos são registradas e negociadas 
na B3 – Brasil, Bolsa Balcão. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são 
mensurados pelo valor justo e as respectivas variações são registradas no re-
sultado e estão classificadas na categoria ativos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado. Para a valorização dos instrumentos financei-
ros derivativos, são usadas cotações de preço de mercado para determinar o 
valor justo desses instrumentos. O valor justo dos contratos de futuro é determi-
nado com base em cotações de preços de mercado para derivativos negociados 
em bolsa ou utilizando técnicas de modelagem de fluxo de caixa descontado, 
que usam curvas de rendimento, refletindo os fatores de risco adequados. As 
informações adotadas na construção das curvas de rendimento são obtidas 
principalmente na B3 – Brasil, Bolsa Balcão. • Mensurados ao valor justo por 
meio do resultado - Os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito 
de serem frequentemente negociados são contabilizados pelo valor justo e clas-
sificados no ativo circulante. A Austral tem sua carteira administrada pela Vinci 
Partners e seus ativos são registrados contabilmente pelo valor justo com base 
na marcação de preços em mercado ativo. Certos títulos e valores mobiliários 
podem ser classificados nesta categoria, mesmo que não sejam frequentemen-
te negociados, dado o status do mercado e a estratégia de investimentos em 
alinhamento com a gestão de riscos da Austral. Rendimentos, valorizações e 
desvalorizações desses títulos e valores mobiliários são reconhecidos no resul-
tado. A Austral utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circuns-
tâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o 
valor justo, maximizando o uso de dados observáveis relevantes e minimizando 
o uso de dados não observáveis. Para os títulos públicos, os valores de merca-
do foram determinados com base nas cotações divulgadas pela Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA. As 
quotas dos fundos de investimentos são valorizadas com base no valor unitário 
da quota na data de encerramento do balanço conforme informado pelos Admi-
nistradores dos respectivos fundos de investimento. O valor de mercado do 
fundo imobiliário listado em carteira foi obtido a partir do preço divulgado pelo 
administrador. • Disponíveis para venda  - São classificados nesta categoria 
todos os ativos financeiros, não derivativos, que não sejam designados na ca-
tegoria anterior. Após o reconhecimento inicial, esses ativos são mensurados 
pelo valor justo e as mudanças, que não sejam decorrentes de perdas por redu-
ção ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abrangentes 
e apresentadas no patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, o 
resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o 
resultado. • Recebíveis - Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos 
com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado 
ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de venci-
mento superior a doze meses da data-base do balanço (estes são classificados 
como ativos não circulantes). Os recebíveis originados de contratos de seguros, 
resseguros e retrocessão, tais como saldo de prêmios a receber, são classifica-
dos nesta categoria e são mensurados inicialmente pelo valor justo e, subse-
quentemente, valorizados pelo custo amortizado, deduzido da provisão de re-
dução ao valor recuperável - impairment. • Reconhecimento e mensuração 
inicial - Os recebíveis são reconhecidos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente quando a Austral se torna parte das disposições contratuais do 
instrumento. Um ativo financeiro (exceto contas a receber de clientes sem com-
ponente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente 
mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor 
justo por meio do resultado, dos custos de transação diretamente atribuíveis à 
sua aquisição ou emissão. Contas a receber de clientes sem componente sig-
nificativo de financiamento são mensurados inicialmente ao preço da operação. 
• Desreconhecimento - Ativos financeiros - A Austral desreconhece um ativo 
financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, 
ou quando transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancial-
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos ou na qual nem transfere nem mantem substancialmente todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle 
sobre o ativo financeiro. A Austral realiza transações em que transfere ativos 
reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos 
financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros - A Austral desre-
conhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. A Austral também desreconhece um passivo financeiro 
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado 
são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro ba-
seado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconheci-
mento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a 
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo 
caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. 3.3. Custos de aqui-
sição diferidos de seguros e resseguros - Os custos de aquisição são apro-
priados ao resultado de acordo com o período decorrido de vigência do risco 
coberto. O diferimento destas despesas é realizado por meio da mesma meto-
dologia utilizada para diferimento do prêmio de seguro relacionado. 3.4. Ativos 
e passivos de resseguro e retrocessão - Os ativos de resseguro e retrocessão 
são representados por valores a receber de resseguradores de curto e longo 
prazo, dependendo do prazo esperado de realização ou recebimento dos ativos 
junto aos resseguradores e retrocessionários. Os ativos de resseguro e retro-
cessão são avaliados consistentemente com os passivos de que foram objeto 
de resseguro ou retrocessão e com os termos e condições de cada contrato. Os 
passivos a serem pagos aos resseguradores e retrocessionários são compostos 
substancialmente por prêmios pagáveis em contratos de resseguros e retroces-
são. A Austral analisa a recuperação dos ativos de resseguro e retrocessão 
regularmente, e, no mínimo, a cada data de reporte. Quando há evidência obje-
tiva de perda no valor recuperável, reduz o valor contábil do ativo de resseguro 
e retrocessão ao seu valor estimado de recuperação e reconhece imediatamen-
te qualquer perda no resultado do período. A Austral utilizou as diretrizes esta-
belecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, SUSEP, Insti-
tuto Brasileiro de Atuária - IBA e pelo CPC 11 / IFRS 4 - Contratos de Seguros, 
para avaliação da sua carteira e constituição das provisões técnicas para ga-
rantia de seus contratos de retrocessão, aplicando regras e procedimentos para 
mensuração e acompanhamento de seus contratos. 3.5. Salvados e ressarci-
mentos - Para as operações de seguros, a Austral apresenta metodologia, 
descrita em nota técnica atuarial, para constituição de um redutor das provisões 
de sinistros relativo à expectativa de ressarcimento nas operações do grupa-
mento de riscos financeiros. A estimativa corresponde exclusivamente à expec-
tativa de recebimento de ressarcimento de sinistros ainda não pagos não sendo 
considerada como ajuste das provisões de sinistros os valores relativos à ex-
pectativa de recebimento de ressarcimentos de sinistros já liquidados. Quando 
um sinistro é liquidado (total ou parcialmente) essa estimativa de ressarcimento 
é registrada no ativo da Companhia. Os valores de salvados e ressarcimentos 
provenientes das operações de resseguros são reconhecidos no balanço de 
acordo com os valores informados diretamente pela cedente. 3.6. Participações 
societárias - Nas demonstrações financeiras individuais as participações so-
cietárias são reconhecidas inicialmente em investimentos, pelo valor justo, ajus-
tadas pela redução ao valor recuperável. Posteriormente, são ajustadas pelo 
método de equivalência patrimonial. O ágio e deságio na aquisição de ações de 
acionistas minoritários (transação de capital), é registrado no patrimônio líquido, 
na reserva de capital. 3.7. Ativos de direito de uso - A Austral reconhece os 
ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em 
que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são 
mensurados ao custo, deduzidos de depreciação acumulada e perdas por re-
dução ao valor recuperável, e ajustados por nova mensuração dos passivos de 
arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos 
de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos 
de arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos 
de arrendamento recebidos. 3.8. Empréstimos e financiamentos - Composto 
por uma operação de crédito (Cédula de Crédito Bancário - CCB), são reconhe-
cidos inicialmente por seus valores de contratação, deduzidos dos respectivos 
custos de transação, e atualizados de acordo com as taxas de juros pactuadas. 
3.9. Provisões técnicas de contratos de seguros e resseguros - As provisões 
técnicas para garantia dos contratos de seguros e resseguros são constituídas 
segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades 
seguradoras e resseguradoras e estão de acordo com as determinações do 
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, da Superintendência de Se-
guros Privados – SUSEP e CPC 11/IFRS 4 - Contratos de Seguro. Contratos de 
seguros são os contratos em que a Austral aceita o risco de seguro de outra 
parte (o beneficiário da apólice), concordando em pagar indenização de seguro 
aos beneficiários da apólice no caso de ocorrência de um evento futuro incerto 
especificado (o evento segurado), com efeito adverso sobre o beneficiário da 
apólice. De forma geral, a Austral determina se apresenta risco de seguro sig-
nificativo por meio da comparação dos prêmios recebidos com os sinistros a 
pagar se o evento segurado tivesse ocorrido. Contratos de resseguro são con-
tratos em que a Austral acorda com uma seguradora a aceitação de um único 
risco ou de uma carteira de riscos, podendo, inclusive, aceitar apenas parte dos 
mesmos. Nesses contratos, obriga-se a pagar as indenizações relativas a sinis-
tros cobertos pela cedente e devidamente amparados pelo contrato de resse-
guro. Todas as metodologias adotadas para cálculo das provisões técnicas 
apresentam descrição em nota técnica atuarial desenvolvida pelo atuário res-
ponsável técnico. • Provisão de prêmios não ganhos - PPNG - Seguros - É 
constituída para a cobertura de valores a pagar relativos a sinistros e despesas 
a ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer, referentes aos riscos assumidos na 
data-base de cálculo obedecidos os critérios estabelecidos em legislação vigen-
te. A parcela da provisão de prêmios não ganhos relativa aos riscos vigentes e 
já emitidos - PPNG-RVE é calculada de acordo com formulação padrão estabe-
lecida pela Superintendência de Seguro Privados - SUSEP. A parcela da provi-
são de prêmios não ganhos referente aos riscos vigentes e não emitidos - PPN-
G-RVNE inclui parcela derivada da triangulação do desenvolvimento de prêmios 
e parcela relativa ao tratamento individual de apólices específicas, já sabidas 
pelos subscritores de cada linha de negócio, mas ainda não emitidas. Resse-
guros - É constituída para a cobertura de valores a pagar relativos a sinistros e 
despesas a ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer, referentes aos riscos as-
sumidos na data-base do cálculo, contemplando a estimativa para contratos 
vigentes e não emitidos. Para cálculo da parcela de riscos vigentes já emitidos, 
utilizam-se metodologias diferenciadas para cada tipo de contrato de resseguro, 
em linha com as normas e orientações e com a exposição ao risco de cada 
contrato e obedecidos os critérios estabelecidos em legislação vigente. Estima-
se o total de provisão de prêmios não ganhos referente aos riscos vigentes e 
não emitidos, quando cabível, para os contratos facultativos e não proporcionais 
a partir da utilização das taxas médias de atraso históricas verificadas na cartei-
ra. Para o cálculo desta parcela, aplicam-se os fatores de atraso médio subjeti-
vamente selecionados sobre a provisão de prêmios não ganhos referente aos 
riscos vigentes emitidos, da data-base correspondente, de forma que qualquer 
inconsistência verificada nos testes de consistência da provisão para os meses 
anteriores seja mais rapidamente ajustada à provisão. Em relação à parcela de 
provisão de prêmios não ganhos para riscos vigentes e não emitidos de contra-
tos proporcionais, estima-se, quando aplicável, montante de prêmio a partir dos 
prêmios efetivos, informados nas contas técnicas, e dos prêmios estimados dos 

contratos. O diferimento das parcelas é obtido a partir das características atre-
ladas aos riscos dos respectivos prêmios proporcionais RVNE lançados. • Pro-
visão de sinistros a liquidar - PSL - Seguros - É constituída para a cobertura 
dos valores esperados relativos a sinistros avisados e não pagos até a data-ba-
se do cálculo, incluindo os sinistros administrativos e judiciais. A provisão de 
sinistros a liquidar inclui atualizações monetárias, juros, variações cambiais e 
multas contratuais, quando pertinente. A provisão é constituída a partir de aná-
lise individualizada de cada sinistro, correspondendo sempre a melhor estima-
tiva dos valores a pagar dos sinistros já avisados à Companhia. Para os sinistros 
do grupo de riscos financeiros, a Austral estima uma expectativa de ressarci-
mento advinda da probabilidade de êxito na execução de seus contratos de 
contragarantia. Resseguros - Corresponde à melhor estimativa dos valores de 
sinistros administrativos e judiciais que serão pagos, considerando suas posições 
mais atualizadas conforme atualização da cedente e análises internas. Os va-
lores que constituem a provisão de sinistros a liquidar contemplam as atualiza-
ções monetárias dos sinistros e todas as expectativas de salvados e ressarci-
mentos relacionados. • Provisão de sinistros ocorridos e não avisados – IBNR 
- Seguros - É constituída para a cobertura dos valores esperados a liquidar 
relativos a sinistros ocorridos e ainda não avisados até a data-base de cálculo. 
A Austral estima sua provisão utilizando metodologia própria de desenvolvimen-
to de sinistros através dos métodos de Chain Ladder e Bornhuetter-Ferguson, 
sempre analisando a aderência da estimativa por meio de testes de consistência 
mensais. Além do montante apurado acima, o valor final de provisão de sinistros 
ocorridos e não avisados pode ser acrescido de uma parcela adicional advinda 
da expectativa de sinistro das operações de riscos financeiros. Essa parcela 
reflete a estimativa de perda das expectativas avisadas que ainda não foram 
caracterizadas como sinistros. Resseguros - A provisão de IBNR, consiste na 
melhor estimativa atuarial do montante de sinistros administrativos e judiciais já 
ocorridos, mas ainda não reportados à Austral até a data-base de cálculo. A 
Austral estima sua provisão utilizando metodologia própria de desenvolvimento 
de sinistros através dos métodos de Chain Ladder e Bornhuetter-Ferguson, 
sempre analisando a aderência da estimativa via testes de consistência mensais. 
Para contratos pontuais e segmentos específicos, a Companhia utiliza metodo-
logia de sinistralidade esperada na apuração de reserva de IBNR. A Austral 
avalia suas provisões regularmente de forma a adaptar seu modelo para suas 
diferentes linhas de negócio, sendo este devidamente descrito em Nota Técnica 
Atuarial. • Provisão de excedente técnico - PET - Resseguros - A provisão de 
excedente técnico tem como objetivo provisionar os valores devidos pela Austral, 
de acordo com o resultado dos contratos que apresentam cláusula de participa-
ção nos lucros, no claimbonus ou cláusula de comissão escalonada (slidings-
cale). A provisão de excedente técnico é realizada por contrato, de acordo com 
critérios específicos previamente definidos entre as partes, e ajustada ou rever-
tida à medida que os valores provisionados são efetivamente liquidados. • Pro-
visão de despesas relacionadas - PDR - Seguros - É constituída mensalmen-
te para a cobertura das despesas relacionadas ao pagamento de indenizações, 
abrangendo tanto as despesas que podem ser atribuídas individualmente a cada 
sinistro quanto às despesas que só podem ser relacionadas aos sinistros de 
forma agrupada. A Austral registra de forma tempestiva todas as despesas re-
lacionadas ao processo de regulação de sinistros avisados e de expectativas 
de sinistros. Em relação às despesas não incorridas de sinistros ocorridos, que, 
possivelmente se tornarão incorridas ao longo do período dos riscos assumidos, 
utiliza metodologia própria com base no seu histórico de despesas para apurar 
um percentual médio de despesas. Resseguros - É constituída mensalmente 
para a cobertura das despesas relacionadas ao pagamento de indenizações ou 
benefícios, abrangendo tanto as despesas que podem ser atribuídas individu-
almente a cada sinistro quanto as despesas que só podem ser relacionadas aos 
sinistros de forma agrupada. • Teste de adequação de passivo - Em cada data 
de balanço (semestralmente), a Austral avalia as obrigações decorrentes dos 
contratos de seguros, resseguro e retrocessão, vigentes na data-base através 
do teste de adequação de passivos. O teste de adequação de passivo foi reali-
zado, a partir da utilização de métodos estatísticos e atuariais, baseado em 
dados atualizados e consistentes com as informações presentes no mercado 
financeiro. A Austral aplica metodologias correspondentes às parcelas do pas-
sivo a fim de obter a melhor estimativa dos fluxos de caixa futuros projetados. 
As estimativas dos fluxos de caixa são preparadas em diversas moedas além 
do Real e Dólar. Especificamente para operações em moeda nacional, utiliza-se 
a ETTJ livre de risco pré-fixada da Associação Brasileira de Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais – AMBIMA disponibilizada pelo site da SUSEP 
para as estimativas dos fluxos de caixa em valores nominais. Do mesmo modo, 
para as estimativas decorrentes dos fluxos de caixa em dólar, utiliza-se a curva 
de cupom cambial disponibilizada pela Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP. Uma vez que a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP não 
disponibiliza curvas específicas para as demais moedas em que a Ressegura-
dora opera, a Companhia estimou uma curva para cada moeda individualmen-
te, de forma que todos os fluxos fossem trazidos a valor presente a partir da 
aplicação da curva de desconto específica referente à sua respectiva moeda de 
emissão. A premissa de sinistralidade utilizada para projeção de sinistros futuros 
oriundos dos negócios vigentes na data-base do estudo tem como base uma 
análise criteriosa da carteira, resultados históricos internos e de mercado em 
cada linha de negócio. O fluxo de despesas relacionadas aos sinistros futuros 
é resultado da análise de métricas de percentuais históricos. Foi projetado nes-
se estudo um fluxo de despesas administrativas para manutenção dos negócios 
vigentes até o término do run-off. Os resultados dos testes de adequação de 
passivo para a Austral Seguradora S.A. e Austral Resseguradora S.A. indicaram 
que as provisões constituídas deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos 
ativos intangíveis relacionados às operações são suficientes para garantir o 
valor presente esperado dos fluxos de caixa que decorram do cumprimento dos 
contratos vigentes. Além disso, a comparação entre a provisão de prêmio não 
ganho constituída, deduzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos in-
tangíveis diretamente relacionados, com o valor presente dos fluxos de sinistros 
a ocorrer da Austral, não demonstrou necessidade de constituição da provisão 
complementar de cobertura para estas entidades. 3.10. Passivo de arrenda-
mento - Na data de início do arrendamento, a Austral reconhece os passivos de 
arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrenda-
mento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos 
do arrendamento incluem pagamentos fixos menos quaisquer incentivos de 
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem 
de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor 
residual. A Austral utiliza como taxa incremental a taxa de juros que teria que 
pagar ao tomar emprestado o recurso necessário para obter o ativo com valor 
similar ao ativo objeto do arrendamento, por prazo, garantia e cenários econô-
micos semelhantes aplicados individualmente a cada contrato de acordo com 
as estimativas projetadas como prazo de arrendamento. 3.11. Provisões para 
ações judiciais - As provisões são constituídas a partir de uma série de análises 
individualizadas, efetuadas pelo departamento jurídico interno e pela assesso-
ria jurídica externa, dos processos judiciais em curso com provável desembolso 
futuro. As alterações de estimativas dos processos e os honorários de sucum-
bência são registradas, respectivamente, nas linhas de indenizações avisadas 
e despesas de sinistros, e as atualizações no resultado financeiro. Eventuais 
contingências ativas não são reconhecidas até que as ações sejam julgadas 
favoravelmente em caráter definitivo e quando a probabilidade de realização do 
ativo seja provável. 3.12. Benefícios a empregados - • Pós emprego e con-
vencionais - A Austral não possui benefícios na modalidade pós-emprego, 
apenas mantém os benefícios previstos nas convenções coletivas sindicais tais 
como plano para participação nos lucros - PLR, o qual está vinculado a um 
atingimento tanto de metas globais como de metas departamentais e individuais 
que são estabelecidas e acordadas no início de cada exercício. • Plano de in-
centivo baseado em ações - A Austral possui plano de pagamentos baseados 
em ações (stock options) para profissionais elegíveis, que incluiu membros da 
Administração e empregados. Este incentivo baseado em ações é mensurado 
e reconhecido ao valor justo na data em que as opções foram outorgadas, em 
conta específica no patrimônio líquido e na demonstração do resultado, confor-
me as condições contratuais sejam atendidas. O custo de transações liquidadas 
com títulos patrimoniais é reconhecido ao longo do exercício em que as condições 
de serviço são cumpridas, com término na data em que o funcionário adquire o 
direito completo ao prêmio. A despesa acumulada reconhecida até a data de 
aquisição reflete a extensão em que o período de aquisição tenha expirado e a 
melhor estimativa do número de títulos patrimoniais que serão adquiridos. 3.13. 
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos - As provisões 
para imposto de renda e para contribuição social correntes e diferidos são cons-
tituídas com base nas alíquotas vigentes na data-base das demonstrações fi-
nanceiras. As estimativas de realização dos tributos diferidos sobre prejuízo 
fiscal e base negativa existentes em 31 de dezembro de 2021, são reconhecidas 
de acordo com a expectativa de geração de resultados tributáveis futuros, com 
base em estudos e projeções da Administração. Os tributos diferidos ativos e 
passivos são reconhecidos para as diferenças temporárias, créditos e perdas 
tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que as diferenças 
temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja dispo-
nível para que as diferenças temporárias possam ser realizadas e créditos e 
perdas tributários não utilizados possam ser utilizados. Os ativos e passivos 
fiscais diferidos são compensados respeitada a individualidade das entidades 
da Austral, quando há o direito legalmente executável para compensar os valo-
res reconhecidos e estão relacionados com tributos sobre o lucro, lançados pela 
mesma autoridade tributária.3.14. Redução ao valor recuperável - • Recebíveis 
- Seguradora - A Austral Seguradora S.A. avalia mensalmente se há evidências 
de risco de inadimplência nos valores de prêmios a receber, através de uma 
análise individualizada dos grupos econômicos e suas respectivas apólices, 
vencidas no período acima de 60 dias. A metodologia empregada para determi-
nar o risco considera o prazo de vencimento, o fluxo de pagamentos dos grupos 
econômicos, a qualidade do seu rating, histórico de perdas e provisões de prêmios 
já recebidos que possibilitem compensação de suas apólices. Se em períodos 
subsequentes houver redução da provisão do valor recuperável, o montante da 
redução é reconhecido no resultado. Resseguradora - A Austral Ressegurado-
ra S.A. avalia periodicamente se há evidências de risco de inadimplência nos 
valores de prêmios a receber, ressarcimentos e sinistros a recuperar através de 
uma análise individualizada dos contratos vencidos acima de 180 dias. A meto-
dologia empregada para determinar o risco considera o prazo de vencimento, o 
fluxo de pagamentos da contraparte, a qualidade do seu rating e informações 
fornecidos pelas cedentes, histórico de perdas e provisões de sinistros a liquidar 
que possibilitem compensação de contas. Se, em períodos subsequentes, hou-
ver redução da provisão do valor recuperável, o montante da redução é reco-
nhecido no resultado. • Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda 
- Nas datas das demonstrações financeiras , é feita a avaliação de forma indivi-
dualizada se existe evidência clara de perda de valor recuperável de cada ativo 
financeiro disponível para venda que seja individualmente significativo, ou em 
conjunto para ativos financeiros que não sejam individualmente significativos. 
Se for concluído que não existe real evidência de perda de valor recuperável 
para um ativo financeiro individualmente avaliado, significativo ou não, o ativo 
é incluído em um grupo de ativos financeiros com características de risco de 
crédito semelhantes e os avalia em conjunto com relação à perda de valor recu-
perável. • Outros ativos - Quando houver evidência clara da ocorrência de 
perda de valor recuperável de ativos contabilizados ao custo amortizado, o valor 
da perda é mensurado como a diferença entre o valor contábil do ativo e o valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo perdas de crédito 
futuras esperadas ainda não incorridas), descontada à taxa de juros efetiva 
original. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor da perda é reconhecido na 
demonstração do resultado. 3.15. Resultado - O resultado é apurado pelo re-
gime contábil de competência e considera: • Prêmios - Os prêmios de seguros 

e as correspondentes despesas de comercialização são apropriados ao resul-
tado de acordo com o período decorrido da vigência do risco coberto e diferidos 
para apropriação, em bases lineares. Os prêmios de resseguros cedidos são 
contabilizados e reconhecidos no resultado com base na vigência do risco dos 
contratos. Os prêmios de resseguro e as despesas de comercialização oriundos 
de facultativos e não proporcionais, são registrados no momento da aceitação 
do contrato ou no início de vigência, o que ocorrer primeiro, sendo a parcela de 
prêmio ganho reconhecida no resultado de acordo com o período decorrido de 
vigência do risco coberto. Para os contratos proporcionais, o prêmio efetivamen-
te cedido ao ressegurador é conhecido em data posterior ao início de vigência 
do contrato, conforme emissão da cedente. Assim, a emissão do prêmio e das 
despesas de comercialização pela Resseguradora são realizadas uniformemen-
te ao longo da vigência do contrato, utilizando o prêmio estimado informado pela 
cedente no momento da aceitação do mesmo, salvo quando é conhecida algu-
ma sazonalidade de emissão de prêmios da cedente. A Austral pode aplicar um 
fator de corte nos valores estimados de prêmios, de acordo com estudo elabo-
rado pela mesma. Além disso, os prêmios estimados já reconhecidos são ajus-
tados à medida que os prêmios efetivos são informados. Os prêmios relativos 
aos contratos de retrocessão cedida são registrados como prêmios de retroces-
são cedida e diferidos para apropriação por meio de constituição e reversão da 
provisão de prêmios não ganhos, conforme metodologia descrita em nota téc-
nica atuarial. Os prêmios de resseguros e retrocessão e as correspondentes 
despesas de comercialização são reconhecidos no resultado de acordo com o 
período decorrido de vigência do risco coberto. • Sinistros - Os sinistros de 
seguros e de resseguros compreendem as indenizações e todas as despesas 
estimadas a incorrer na sua regulação e liquidação. 3.16. Julgamentos, esti-
mativas e premissas contábeis significativas - A elaboração das demons-
trações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício 
de alto grau de julgamento da Administração na utilização de determinadas 
políticas contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimati-
vas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor 
contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. No processo de apli-
cação das práticas contábeis, a Administração fez os seguintes julgamentos, 
além daqueles que envolveram estimativas e premissas, que tiveram os princi-
pais efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. • 
Valor justo dos instrumentos financeiros mensurados a valor justo através do 
resultado e disponíveis para a venda (nota 7); • Redução do valor recuperável 
(nota 9); • Avaliação de ativos e passivos de contratos de seguros, resseguro e 
retrocessão (nota 5); • Créditos tributários diferidos (nota 12); • Custos de co-
mercialização diferidos (nota 10); • Salvados e ressarcimentos (nota 11); • Pro-
visões para ações judiciais (nota 25); e • Provisões Técnicas (nota 21). 3.17. 
Dividendos - Os dividendos são reconhecidos nas demonstrações financeiras 
quando de sua efetiva distribuição ou quando sua distribuição é aprovada pelos 
acionistas, o que ocorrer primeiro. O Conselho de Administração, ao apreciar 
as demonstrações financeiras anuais, apresenta à Assembleia Geral a sua pro-
posta de distribuição do resultado do exercício. O valor dos dividendos propos-
tos pelo Conselho de Administração é refletido em subcontas no patrimônio lí-
quido e apenas a parcela correspondente ao dividendo obrigatório é 
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras. 3.18. Resultado 
por ação - O resultado por ação básico é calculado pela divisão do lucro atribu-
ível aos acionistas pela média ponderada da quantidade de ações emitidas 
durante o período, excluindo quaisquer ações em tesouraria recompradas du-
rante o período de divulgação e que foram classificadas como ações em tesou-
raria como um componente redutor do patrimônio líquido. O objetivo do resulta-
do diluído por ação é fornecer uma medida da participação de cada ação 
ordinária e preferencial no desempenho e, ao mesmo tempo, refletir os efeitos 
de todas as ações ordinárias e preferenciais potenciais diluidoras em circulação 
durante o período. O cálculo da média ponderada das ações ordinárias e prefe-
renciais, considera: • Quantidade de ações em circulação (líquida das ações em 
tesouraria); e • Opções de ações exercíveis. 3.19. Demonstração do Valor 
Adicionado - DVA - As demonstrações de valor adicionado foram preparadas 
de acordo com o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Essa demons-
tração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada na Companhia e no con-
solidado e sua distribuição durante determinado período e é apresentada como 
informação suplementar às demonstrações financeiras consolidadas. 3.20. 
Informações por segmento - As informações por segmento (nota 6) são repor-
tadas de acordo com a estrutura utilizada pela Administração na análise rotinei-
ra do resultado para a tomada de decisões, na estrutura societária estabelecida 
de acordo com a funcionalidade de suas operações e a relevância dessas infor-
mações, agrupados de acordo com a natureza similar das operações. A conta-
bilidade gerencial é feita com base nas regras aprovadas pela SUSEP com 
agregação e desagregação de contas diferenciadas. São os segmentos: • Se-
guros - Compreende as operações de danos denominadas “grandes riscos”, 
sendo as principais: risco de petróleo, garantia e seguros patrimoniais. São 
seguros atacadistas, destinados a corporações de grande, médio e pequeno 
portes. • Resseguros - Compreendem as operações em que as seguradoras 
transferem para a Austral, total ou parcialmente, riscos assumidos através da 
emissão de uma de suas apólices ou um conjunto delas. A Austral opera, também, 
em operações de retrocessões com as concorrentes do mercado nacional e 
internacional, onde o risco de resseguro é repassado. A operação da Austral é 
mais focada em seguros patrimoniais, com atuação no Brasil e na América La-
tina. 3.21. Normas, interpretações e orientações novas e revisadas - A se-
guinte norma foi adotada pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de 
janeiro de 2021 e não teve impacto material nos montantes divulgados ou nas 
respectivas divulgações no período atual nem em períodos anteriores: Reforma 
da taxa de juros de referência (Alterações ao CPC 48/ IFRS 9, CPC 38/ IAS 39, 
CPC 40/ IFRS 7, CPC 11/ IFRS 4 e CPC 06/ IFRS 16) - Em vigor a partir de 
01/01/2021. As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB, mas 
não estão em vigor para o período findo em 31 de dezembro de 2021. A adoção 
antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil 
pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC): O CPC 48 (IFRS 9) - Instru-
mentos financeiros foi emitido em dezembro de 2016 e é o primeiro passo no 
processo para substituir o IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento 
e Mensuração”. O CPC 48 inclui novos modelos para a classificação e mensu-
ração de instrumentos financeiros e a mensuração de perdas esperadas de 
crédito para ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos 
sobre a contabilização de hedge. A IFRS 9 é aplicável a partir de 1º de janeiro 
de 2018, exceto para as entidades seguradoras que optarem por continuar a 
utilizar o IAS 39 até 1º de janeiro de 2023. A Companhia atendeu aos critérios 
dos normativos e optou pela isenção opcional para entidades que emitem con-
tratos de seguros (IFRS 4 / CPC 11) e estima adotar o IFRS 9 / CPC 48 em 
01/01/2023. Adicionalmente, a Companhia não concluiu suas análises sobre os 
impactos dos IFRS supracitados. O CPC 50 / IFRS 17 - Contratos de Seguros 
foi emitido em maio de 2017 e estabelece princípios para reconhecimento, men-
suração e apresentação e divulgação de contratos de seguros emitidos. Também 
requer princípios similares a serem aplicados aos contratos de resseguro detidos 
e contratos de investimento com características de participação discricionária 
emitidos. O objetivo é garantir que as entidades forneçam informações relevan-
tes de forma a que fielmente represente esses contratos. O IFRS 17 é aplicável 
a partir de 1° de janeiro de 2023, sendo permitida a aplicação antecipada. Os 
normativos acima serão aplicáveis quando adotados pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP. Não há outras normas IFRS ou interpretações que 
ainda não tenham entrado em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre 
a Companhia. Adicionalmente, as seguintes normas e interpretações alteradas 
não deverão ter um impacto material nas demonstrações financeiras da Com-
panhia ou não são aplicáveis às suas operações. • Classificação de passivos 
como circulantes ou não circulantes (alterações ao IAS 1) – Em vigor a partir de 
01/01/2023; • Imobilizado - Receitas antes do uso pretendido (alterações à IAS 
16) – Em vigor a partir de 01/01/2022; e • Contratos Onerosos - Custo de Cumprir 
um Contrato (Alterações à IAS 37) – Em vigor a partir de 01/01/2022. • Estrutura 
conceitual para relatório financeiro – CPC 00 (R2); e  • Adoção Inicial das Normas 
Internacionais de Contabilidade (CPC 37 R1), em vigor a partir de 1 de janeiro 
de 2022. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronuncia-
mento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes às 
novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para 
entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Consolidação: • Participação do 
acionista não controlador - A aquisição de participação de acionista não con-
trolador é registrada como transação de capital, conforme o IAS 27 / CPC 36 
(R3) e o ICPC 09 (R2), e o ágio ou deságio gerado nesta aquisição é contabili-
zado no patrimônio líquido. A partir de 31 de dezembro de 2020, os acionistas 
não controladores deixaram de ser acionistas diretos da Austral Ressegurado-
ra e tornaram-se acionistas da Companhia. Essa movimentação se deu através 
da deliberação do aumento do capital social em troca da participação societária 
na Resseguradora. • Práticas adotadas na consolidação - A consolidação 
consiste na soma de ativos, passivos, receitas e despesas segundo a sua natu-
reza, considerando os seguintes ajustes e eliminações: (i) das participações no 
patrimônio mantidas entre elas; (ii) dos saldos de contas-correntes e outros 
ativos e/ou passivos mantidos entre elas; e (iii) dos saldos de receitas e despe-
sas provenientes de operações realizadas entre elas, quando aplicável. Subse-
quentemente é destacado o valor da participação dos acionistas não controla-
dores destas controladas nas demonstrações financeiras consolidadas. As 
controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, quan-
do a Companhia obteve o controle, e continuam a ser consolidadas até a data 
em que esse controle deixe de existir. • Empresas consolidadas - As demons-
trações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras indivi-
duais da Austral Participações S.A. e, das controladas diretas e indiretas abaixo:
Participações diretas e indiretas Atividade 31/12/2021 31/12/2020
Austral Seguradora S.A.
  (Participação direta e indireta) Seguros 100,00% 100,00%
Austral Resseguradora S.A.
  (Participação direta e indireta) Resseguro 100,00% 100,00%
Austral Particiações II S.A.
  (Participação direta) Investidora * 100,00%
* As atividades da Austral Participações II S.A. foram encerradas em 26 de 
novembro de 2021.  As informações sobre o objeto social de cada uma das 
controladas da Companhia estão descritas abaixo: a) A Austral Seguradora S.A. 
é uma sociedade de capital fechado, com objetivo de operar com seguros e cos-
seguros em todo o território nacional. b) A Austral Resseguradora S.A., sociedade 
de capital fechado, tem por objeto a exploração de operações de resseguros 
e retrocessão em todos os ramos de seguro, conforme definidos na legislação 
vigente. Os ativos financeiros vinculados à cobertura das provisões técnicas da 
Seguradora e Resseguradora obedecem a todas as regras estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional que restringe as aplicações por tipo de investimen-
tos. Os montantes envolvidos em 31 de dezembro de 2021 são apresentados na 
nota 8. 5. Gestão de risco de seguro, resseguro e risco financeiro - A Austral 
adota como definição, que a estrutura de gestão de risco consiste no conjunto 
de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais 
que possibilitem: a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica 
e melhoria contínua da gestão de riscos através de toda organização. Os proce-
dimentos de gestão de risco têm como base as melhores práticas definidas no 
Committee of Sponsoring Organization softheTreadway Commission - COSO e 
Enterprise Risk Management – ERM, em sua versão 2017, cujas etapas de ava-
liação do ambiente de controle são: avaliação de riscos; atividades de controle; 
atividades de monitoramento; informação e comunicação. Estas são realizadas 
levando em consideração a natureza, escala e complexidade de nossas ope-
rações. O COSO é reconhecido como uma referência internacional no tema e 
esta versão vem ao encontro das melhores práticas, alinhando o gerenciamento 
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de risco com a estratégia da Austral. A Austral também utiliza o conceito de três 
linhas, atualizado pelo Instituto de Auditores Internos - IIA, a fim de determinar 
papéis, responsabilidades e governança dentro de todo o processo de gestão de 
risco. A gestão de risco possui relação direta com os objetivos da Austral, sendo 
esta construída em linha com as estratégias de negócios, a definição de seus 
controles operacionais internos e a busca da excelência na gestão empresarial. 
a) Gestão de risco de Subscrição - Um dos principais riscos nas operações de 
seguros e resseguros é a possibilidade das condições de aceitação estabelecidas 
para um determinado risco serem inadequadas diante das responsabilidades 
efetivamente assumidas ou das provisões técnicas se mostrarem insuficientes. 
Um dos fatores de risco associado de maior relevância é a frustração de expec-
tativas quanto a frequência e/ou valores a pagar de sinistros, o que implicaria 
em possível insuficiência dos prêmios e/ou provisões para fazer frente aos 
dispêndios financeiros com o pagamento das obrigações assumidas frente aos 
clientes e/ou no incremento da constituição de reservas a fim de que os valores 
provisionados sejam suficientes para cobertura destas obrigações. Risco de 
subscrição nas operações da seguradora - A exposição do risco é mitigada por 
meio da diversificação da carteira e seletividade analítica dos riscos subscritos, 
com a implementação de diretrizes saudáveis e prudentes sobre a estratégia 
de subscrição, bem como o monitoramento constante dos indicadores internos 
e do mercado para realização de eventuais ajustes. Para fins de precificação 
dos riscos, com o objetivo de obter resultados consistentes, estáveis, positivos 
individualmente e para a carteira, é adotada a política de subscrição e definidos 
procedimentos operacionais para avaliação de riscos, assim como um modelo 
de precificação que segue as premissas de gestão de riscos. Destacamos que, 
dentre os procedimentos contempla-se o regime de alçadas decisórias, como 
suporte a decisões técnicas, sendo estes documentos formalmente aprovados, 
periodicamente revisados e devidamente divulgados a todos os envolvidos. 
Adicionalmente, faz-se uso do resseguro como parte do seu programa de gestão 
de riscos. O resseguro cedido é contratado em bases proporcionais e não propor-
cionais. Por fim, pelo ponto de vista de concentração de negócios, a carteira do 
ramo de seguro garantia é responsável por impacto considerável nos resultados 
operacionais, correspondendo a 64% do total do resultado técnico do segmento 
de seguros, ou seja, R$ 52.531 (63% e R$ 35.936 em 31 de dezembro de 2020). 
Risco de subscrição nas operações da Resseguradora - A Austral adquire retro-
cessão como parte do seu programa para redução de volatilidade e ampliação 
de capacidade. A retrocessão cedida é colocada em bases proporcionais e não 
proporcionais. Na retrocessão proporcional, os riscos (prêmios e sinistros) são 
cedidos na mesma proporcionalidade. Para as retrocessões não proporcionais, 
as retrocessionárias se comprometem a indenizar o valor do sinistro que excede 
um determinado limite (prioridade) contratualmente acordado, minimizando as-
sim a perda. Valores a recuperar junto às retrocessionárias estão estimados de 
forma consistente em todas as provisões técnicas, de acordo com os contratos 
de retrocessão. Para a gestão dos riscos de subscrição de resseguros, a Aus-
tral mantém políticas, diretrizes e procedimentos operacionais para avaliação 
de subscrição de riscos direcionadas para cada um dos grupos de ramos em 
que opera. A política de subscrição norteia a tomada de decisões e as ações 
e os procedimentos adotados para avaliação de riscos a serem subscritos. Os 
parâmetros adotados para a elaboração de orçamento e definição das metas 
(produção, comissionamento, sinistralidade, resultado, entre outros) levam 
em consideração as premissas de gestão de risco e, portanto, são atingíveis, 
sustentáveis e condizentes com a estrutura de capital e visam a geração de 
lucros estáveis e contínuos. Além disso, a diversificação da carteira, bem como 
o monitoramento constante desta e do mercado para eventuais ajustes faz parte 
da estratégia de mitigação dos riscos de subscrição. A Austral subscreve riscos 
em diversos grupos de ramos, considerando os fatores técnicos de cada ramo 
e contrato. A política de subscrição é suportada pelas diretrizes de subscrição 
de riscos da carteira, procedimentos de subscrição e pelo regime de alçadas 
decisórias, documentos estes formalmente aprovados, periodicamente revisados 
e devidamente divulgados a todos os envolvidos. Para fins de precificação dos 
riscos da carteira, com o objetivo de obter resultados consistentes, estáveis e 
que respeitem as rentabilidades mínimas estabelecidas pela Companhia, são 
adotadas ferramentas de precificação atualizadas periodicamente e que fazem 
uso das melhores práticas de modelagens, consolidadas na comunidade atua-
rial. Dentre as principais metodologias de precificação encontram-se: avaliação 
histórica de resultado, análise de atrito e severidade de sinistro, exposição, perfil, 
rentabilidade e experiência. Análise de sensibilidade - (i) Operações da Segura-
dora - Com o intuito de realizar uma análise de sensibilidade para a sinistralidade, 
a Austral adotou um cenário de teste de sensibilidade com agravo de 10% da sua 
sinistralidade ocorrida no exercício por ramo de operação. Utilizou-se também 
uma premissa de 10% de sinistralidade ocorrida mínima por ramo de atuação, 
para aqueles que tiveram sinistralidade ocorrida agravada abaixo deste patamar. 
A partir dessas sinistralidades agravadas foi apurado o impacto no resultado do 
exercício e no patrimônio líquido. As tabelas abaixo apresentam os valores de 
variação dos sinistros ocorridos brutos e líquidos de resseguro, considerando 
as seguintes sinistralidades para cada ramo de atuação: 

31/12/2021
Efeitos brutos de resseguros Base Cenário 10,0% Impacto%
Patrimônio líquido  569.109  565.205  (3.904)
Lucro líquido do exercício  70.044  66.140  (3.904)
Impacto (%) no resultado do exercício   (5,6%)
Impacto (%) no patrimônio líquido   (0,7%)
Efeitos líquidos de resseguro    
Patrimônio líquido  569.109  568.541  (568)
Lucro líquido do exercício  70.044  69.476  (568)
Impacto (%)no resultado do exercício   (0,8%)
Impacto (%) no patrimônio líquido   (0,1%)

31/12/2020
Efeitos brutos de resseguros Base Cenário 10,0% Impacto%
Patrimônio líquido  534.679  519.852  (14.827)
Prejuízo líquido do exercício  (5.967)  (20.794)  (14.827)
Impacto (%) no resultado do exercício   248,48%
Impacto (%) no patrimônio líquido   (2,77%)
Efeitos líquidos de resseguro
Patrimônio líquido  534.679  534.081  (598)
Prejuízo líquido do exercício  (5.967)  (6.565)  (598)
Impacto (%)no resultado do exercício   10,02%
Impacto (%) no patrimônio líquido   (0,11%)
(ii) Operações da Resseguradora - Para a realização da análise de sensibilidade 
da sinistralidade, adotou-se como premissa o agravo de 10% em relação a sinis-
tralidade incorrida por grupo de ramo no ano corrente. Adicionalmente, para todos 
os grupamentos em que a sinistralidade for negativa para o período em questão, 
utilizaremos a premissa de sinistralidade igual a 10% para fins de análise. As 
tabelas abaixo apresentam os valores de variação dos sinistros ocorridos brutos 
e líquidos de retrocessão, considerando as seguintes sinistralidades para cada 
grupo de ramo de atuação: 

31/12/2021
Efeitos brutos de retrocessão Base Cenário 10,0% Impacto%
Patrimônio líquido 569.109  531.568  (37.541)
Lucro líquido do exercício  70.044  32.503  (37.541)
Impacto (%) no resultado do exercício   (53,60%)
Impacto (%) no patrimônio líquido   (6,60%)
Efeitos líquidos de retrocessão    
Patrimônio líquido 569.109  545.613  (23.496)
Lucro líquido do exercício  70.044  46.548  (23.496)
Impacto (%) no resultado do exercício   (33,54%)
Impacto (%) no patrimônio líquido   (4,13%)

31/12/2020
Efeitos brutos de retrocessão Base Cenário 10,0% Impacto%
Patrimônio líquido  534.679  485.577  (49.102)
Prejuízo líquido do exercício  (5.967)  (55.069)  (49.102)
Impacto (%) no resultado do exercício   822,89%
Impacto (%) no patrimônio líquido   (9,18%)
Efeitos líquidos de retrocessão
Patrimônio líquido  534.679  495.724  (38.955)
Prejuízo líquido do exercício  (5.967)  (44.922)  (38.955)
Impacto (%) no resultado do exercício   652,84%
Impacto (%) no patrimônio líquido   (7,29%)
b) Gestão de riscos financeiros - A política de investimentos da Austral define 
as diretrizes para a alocação dos recursos em títulos e valores mobiliários, bem 
como o monitoramento dos riscos inerentes à carteira de investimentos. Os in-
vestimentos são pautados em análises de cenários macroeconômicos de curto, 
médio e longo prazo, sendo observadas as principais variáveis da economia 
brasileira e mundial, tais como: expectativas de evolução das taxas de juros, 
inflação, câmbio, crescimento da economia, entre outras. Em suas decisões de 
investimento, a Austral considera a necessidade de caixa e o gerenciamento 
dos seus ativos e passivos, seguindo uma postura conservadora com relação ao 
crédito de suas contrapartes e nos investimentos realizados. A gestão de riscos 
dos investimentos financeiros é realizada diariamente através de análise e mo-
nitoramento da carteira. O comitê de investimentos da Austral, se reúne de forma 
perene para analisar a performance da carteira, traçar cenários prospectivos e, 
com isso, definir as linhas gerais para os investimentos. Os riscos financeiros 
podem ser divididos em quatro categorias de risco principais: mercado, crédito, 
liquidez e cambial. As informações a seguir serão apresentadas conforme cada 
categoria mencionada. 1) Risco de Mercado - É definido como a possibilidade 
de perdas resultantes da variação de preços de mercado dos ativos e passivos 
da Austral. O controle do risco de mercado é baseado no modelo Value-at-Risk 
(VaR), um dos métodos mais tradicionais na gestão deste risco, que consiste 
numa métrica estatística de avaliação que estima a perda potencial máxima 
que a carteira poderia sofrer, em um determinado período de tempo, com um 
determinado intervalo de confiança, se consideradas condições normais de 
mercado. Análise de sensibilidade - A Austral monitora, diariamente, o risco de 
mercado e sistêmico da sua carteira de investimentos, através do Value-at-Risk 
(VaR) com intervalos de confiança de 95% (noventa e cinco por cento) e 99% 
(noventa e nove por cento), nos modelos de simulação com dados históricos e 
paramétrico, no horizonte de tempo de 1 dia e 252 dias úteis. Além do exposto 
acima, a Austral realiza teste de estresse na variável de juros, maior componente 
da carteira de investimentos, assim como no câmbio, a ser visto no item 4) desta 
nota, risco cambial. (i) Carteira de investimentos da Seguradora - Segundo a 
análise do VaR, tais investimentos poderiam gerar pelo método histórico, com 
janela de observação de 252 dias úteis, “holding period” de um dia e com nível 
de confiança de 95%, uma perda de 0,31% do total de ativos da carteira em 31 

de dezembro de 2021 (0,21% em 31 de dezembro de 2020), que equivale a R$ 
950. Com nível de confiança de 99%, observou-se uma perda de 0,48% do total 
de ativos da carteira em 31 de dezembro de 2021 (0,52% em 31 de dezembro de 
2020), que equivale a R$ 1.440. Ao utilizar o método paramétrico, considerando 
o VaR com janela de observação de 252 dias úteis, “holding period” de um dia e 
nível de confiança de 95%, observou-se uma perda de 0,35% do total de ativos 
da carteira em 31 de dezembro de 2021 (0,25% em 31 de dezembro 2020), que 
equivale a R$ 1.050. Com nível de confiança de 99%, observou-se uma perda 
de 0,48% do total de ativos da carteira em 31 de dezembro de 2021 (0,36% 
em 31 de dezembro de 2020), que equivale a R$ 1.460. Além das avaliações 
do VaR, também são levadas em consideração na performance e alocação 
de ativos na carteira de investimento, cenários estressados da taxa implícita 
dos títulos indexados à inflação. Para tanto, foram considerados os seguintes 
cenários base, provável e estressados (variação positiva e negativa de 100bps 
e 200bps): i. Cenário base: Foi considerado o mesmo do cenário provável. É o 
cenário onde a curva da IPCA é igual a curva implícita dos títulos indexados à 
inflação; ii. Cenário I: redução de 200bps, em relação à taxa do cenário base; iii. 
Cenário II: redução de 100bps, em relação à taxa do cenário base; iv. Cenário III: 
aumento de 100bps em relação à taxa do cenário base; e v. Cenário IV: aumento 
de 200bps em relação à taxa do cenário base.

31/12/2021
Cenário Choque Impacto no resultado bruto de impostos
I (200 bps) 13,68MM
II (100 bps) 6,84MM
III 100 bps (6,84MM)
IV 200 bps (13,68MM)

31/12/2020
Cenário Choque Impacto no resultado bruto de impostos
I (200 bps) 4,61MM
II (100 bps) 2,31MM
III 100 bps (2,31MM)
IV 200 bps (4,61MM)
(ii) Carteira de investimentos da Resseguradora. Segundo a análise do VaR, 
tais investimentos poderiam gerar pelo método histórico, com janela de obser-
vação de 252 dias úteis, holding period de um dia e com nível de confiança de 
95%, uma perda de 0,45% do total de ativos da carteira em 31 de dezembro 
de 2021(0,74% em 31 de dezembro de 2020), que equivale a R$ 3.240. Com 
nível de confiança de 99%, observou-se uma perda de 0,61% do total de ativos 
da carteira em 31 de dezembro de 2021(0,96% em 31 de dezembro de 2020), 
que equivale a R$ 4.410. Ao utilizar o método paramétrico, considerando o VaR 
com janela de observação de 252 dias úteis, holding period de um dia e nível 
de confiança de 95%, observou-se uma perda de 0,41% do total de ativos da 
carteira em 31 de dezembro de 2021(0,65% em 31 de dezembro de 2020), que 
equivale a R$ 2.950. Com nível de confiança de 99%, observou-se uma perda 
de 0,57% do total de ativos da carteira em 31 de dezembro de 2021(0,86% em 
31 de dezembro de 2020), que equivale a R$ 4.130. Além das avaliações do 
VaR, também são levadas em consideração na performance e alocação de 
ativos na carteira de investimento, cenário estressado da taxa de juros básica 
da economia, a SELIC e da taxa implícita dos títulos indexados à inflação. Para 
tanto, foram considerados os seguintes cenários base, provável e estressados 
(variação positiva e negativa de 25% e 50% da taxa SELIC, além de variação 
positiva e negativa de 100bps e 200bps da curva implícita dos títulos indexados 
à inflação): i. Cenário base: taxa de juros SELIC de 9,15% % em 31 de dezembro 
de 2021; ii. Cenário provável: taxa de juros SELIC de 11,50% estimada para 

31 de dezembro de 2022 pelo Sistema de Expectativas de Mercado do Banco 
Central do Brasil em 31 de dezembro de 2021; iii. Cenário I: redução de 50,0%, 
em relação à taxa do cenário base (Taxa de juros SELIC 4,58%); iv. Cenário 
II: redução de 25,0%, em relação à taxa do cenário base (Taxa de juros SELIC 
6,86%); v. Cenário III: aumento de 25% em relação à taxa do cenário base (Taxa 
de juros SELIC 11,44%); e vi. Cenário IV: aumento de 50% em relação à taxa do 
cenário base (Taxa de juros SELIC 13,73%). vii. viii.

31/12/2021 
Cenário Choque Impacto no resultado bruto de impostos
Provável 25,7% (4,95MM)
I (50,0%) 9,65MM
II (25,0%) 4,82MM
III 25,0% (4,82MM)
IV 50,0% (9,65MM)
i. Cenário base: Foi considerado o mesmo do cenário provável. É o cenário 
onde a curva da IPCA é igual a curva implícita dos títulos indexados à inflação; ii. 
Cenário I: redução de 200bps, em relação à taxa do cenário base; iii. Cenário II: 
redução de 100bps, em relação à taxa do cenário base; iv. Cenário III: aumento 
de 100bps em relação à taxa do cenário base; e v. Cenário IV: aumento de 200bps 
em relação à taxa do cenário base.

31/12/ 2021
Cenário Choque Impacto no resultado bruto dos impostos
I (200 bps) 20,51MM
II (100 bps) 10,26MM
III 100 bps (10,26MM)
IV 200 bps (20,51MM)

31/12/2020
Cenário Choque Impacto no resultado bruto dos impostos
I (200 bps) 6,72MM
II (100 bps) 3,36MM
III 100 bps (3,36MM)
IV 200 bps (6,72MM)
2) Risco de crédito - Consiste na possibilidade de ocorrência de perdas asso-
ciadas ao não cumprimento pelas contrapartes de suas obrigações financeiras 
nos termos pactuados e/ou da desvalorização dos recebíveis decorrente da 
redução na classificação de risco do tomador ou contraparte. A Austral entende 
que a principal origem do seu risco de crédito é exposição do resseguro para 
as operações da seguradora e a retrocessão para as operações da resse-
guradora. Com o objetivo de mitigar tal risco adotou-se análise do Rating de 
Crédito,determinado por agências classificadoras de riscos. Por ser parte 
complementar ao processo de subscrição, o rating é observado no processo 
de aceitação, precificação e alçadas. Adicionalmente, a Austral monitora as 
exposições por ressegurador e retrocessionário, bem como acompanha e avalia 
as mudanças e tendências do mercado de seguros e resseguros, assim como 
do mercado financeiro. O risco de crédito em fundos e instrumentos financeiros, 
componentes da carteira de investimentos além dos títulos públicos do governo 
federal, é limitado porque as contrapartes são representadas por emissores 
com elevado rating de crédito avaliado por agências classificadoras de riscos.
A tabela abaixo apresenta o total de exposição ao risco de crédito para as 
diversas categorias de ativos da Austral. Além disso, apresenta o prazo dos 
ativos vencidos.

Consolidado
31/12/2021

Ativos vencidos

Composição de carteira por classe e por categoria contábil

Ativos 
não ven-

cidos 

Vencidos 
até 30 

dias

Vencidos 
entre 31 e 

60 dias 

Vencidos 
entre 61 e 

120 dias

Vencidos 
entre 121 

e 180 dias

Vencidos 
entre 181 

e 360 dias
Superior a 

360 dias 
Valor 

contábil
Caixa e equivalentes de caixa 46.509  -  -  -  -  -  - 46.509
Disponíveis para negociação
 Privados 119.820  -  -  -  -  -  - 119.820
 Públicos 232.905  -  -  -  -  -  - 232.905
 Exterior 3.189  -  -  -  -  -  - 3.189
Disponíveis para venda
 Privados 49.628  -  -  -  -  -  - 49.628 
 Públicos 430.927  -  -  -  -  -  - 430.927 
 Exterior 128.616  -  -  -  -  -  - 128.616 
Créditos com operações seguradora e resseguradora (*) 907.345  16.784 6.477 8.157 4.629 6.917 23.829 974.138
Total de ativos financeiros e ativos de contratos de seguro 1.918.939 16.784 6.477 8.157 4.629 6.917 23.829 1.985.732

Consolidado
31/12/2020

Ativos vencidos

Composição de carteira por classe e por categoria contábil

Ativos 
não ven-

cidos 

Vencidos 
até 30 

dias

Vencidos 
entre 31 e 

60 dias 

Vencidos 
entre 61 e 

120 dias

Vencidos 
entre 121 

e 180 dias

Vencidos 
entre 181 

e 360 dias
Superior a 

360 dias 
Valor 

contábil
Caixa e equivalentes de caixa  30.553  -  -  -  -  -  - 30.553 
Disponíveis para negociação
 Privados 114.274  -  -  -  -  -  - 114.274
 Públicos 483.693  -  -  -  -  -  - 483.693
 Exterior 2.970  -  -  -  -  -  - 2.970
Disponíveis para venda         
 Privados  77.210  -  -  -  -  -  -  77.210 
 Públicos  42.550  -  -  -  -  -  -  42.550 
 Exterior  147.301  -  -  -  -  -  -  147.301 
Créditos com operações seguradora e resseguradora (*) 1.062.231  12.365  6.145  8.923  2.830  11.094  16.836 1.120.424 
Total de ativos financeiros e ativos de contratos de seguro 1.960.782 12.365 6.145 8.923 2.830 11.094 16.836 2.018.975
*Os valores de créditos com operações com seguradoras e resseguradoras estão apresentados brutos da provisão para redução de valor recuperável. As tabelas 
a seguir apresentam o risco de crédito a que a Austral está exposta considerando os ratings obtidos através do site da Superintendência de Seguros Privado - 
SUSEP. O conceito de exposição leva em consideração as provisões de sinistros, prêmios não ganhos já repassados aos resseguradores e créditos a recuperar 
conforme orientação da Superintendência de Seguros Privado – SUSEP. Adicionalmente, conforme apresentado, a Austral possui exposição somente com 
resseguradores de níveis mínimos: BBB+ e B++, nas agências de risco Standard &Poor’s e AM Best, respectivamente. (i) Operações da Seguradora

31/12/2021 31/12/2020
Standard &Poor’s Co Moody’s Investor Services Fitch Ratings AM Best Exposição (em R$) Exposição (em %) Exposição (em R$) Exposição (em %)
AAA Aaa AAA A++  189  0,0 616 0,1
AA+ Aa1 AA+ A+  60.827  7,1 79.734 16,3
AA Aa2 AA A+  3.336  0,4 4.865 1,0
AA- Aa3 AA- A  92.181  10,7 43.318 8,9
A+ A1 A+ A  625.386  72,5 39.793 8,1
A A2 A A-  7.291  0,8 11.038 2,3
A- A3 A- A-  70.862  8,2 230.242 47,1
BBB+ Baa1 BBB+ B++  2.429  0,3 79.543 16,3
Total  862.501  100,0 489.149 100,0
(ii) Operações da Resseguradora

31/12/2021 31/12/2020
Standard &Poor’s Co Moody’s Investor Services Fitch Ratings AM Best Exposição (em R$) Exposição (em %) Exposição (em R$) Exposição (em %)
AAA Aaa AAA A++  5.876  1,0  9.743 1,5
AA+ Aa1 AA+ A+  69.067  11,2  101.437 15,3
AA Aa2 AA A+  937  0,2  -  - 
AA- Aa3 AA- A  218.575  35,5  316.253 47,6
A+ A1 A+ A  154.758  25,1  36.477 5,5
A A2 A A-  120.306  19,5  91.450 13,8
A- A3 A- A-  37.019  6,0  97.271 14,7
BBB+ Baa1 BBB+ B++  9.407  1,5  11.363 1,7
Total  615.945  100,0 663.994 100,0
3) Risco de liquidez - Consiste na possibilidade de a Austral não ser capaz de cumprir suas obrigações financeiras, esperadas ou não, no momento em que forem 
devidas, seja pela impossibilidade de realizar tempestivamente seus ativos ou pelo fato de tal realização resultar em perdas significativas e/ou no descumprimento 
de requisitos regulatórios. A Administração possui visibilidade diária da carteira, discutindo regularmente em suas reuniões ou extraordinariamente, quando 
necessário, a posição dos investimentos levando em conta a sua liquidez e expectativa de rentabilidade. A Austral tem por filosofia ser conservadora em seus 
ativos financeiros, entendidos como a soma de sua posição disponível mais suas aplicações financeiras, priorizando sempre a capacidade de liquidez na escolha 
de seus ativos financeiros e tendo como base suas obrigações com as contrapartes. Atualmente a Austral possui 88,2% (87,3% em 31 de dezembro de 2020) 
da sua carteira em depósitos bancários, LFT, NTN-B e demais títulos que possuem liquidez diária a despeito do seu vencimento. Adicionalmente, 8,1% (8,9% 
em 31 de dezembro de 2020) dos ativos financeiros são compostos por fundos de investimento com prazos de resgate de até 120 dias e 3,7% (3,8% em 31 de 
dezembro de 2020) da carteira é composta por um fundo de investimento com prazo de resgate acima de 120 dias.
31/12/2021
Ativos e passivos Até 1 ano Acima de 1 ano Total
Caixa equivalente de caixa 46.509 - 46.509
Ativos financeiros a valor justo por meio  do resultado 353.142 2.772 355.914
Ativos financeiros disponíveis para venda 465.070 144.101 609.171
Crédito das operações de seguros e resseguros 874.042 88.585 962.627
Títulos e créditos a receber 44.618 61.751 106.369
Outros Créditos 17.262 15.197 32.459
Total de ativos 1.800.643 312.406 2.113.049
Contas a pagar  33.817  15.197  49.014 
Passivos de contrato de seguros (líquidos
 de resseguro e retrocessão)  747.239  236.494  983.733 
Débito das operações de seguros e  resseguros  586.534  75.066  661.600 
Depósitos de terceiros  50.657  -  50.657 
Passivo de arrendamento  2.955  9.488  12.443 
Outros débitos  24.774  -  24.774 
Total de passivos 1.445.976  336.245 1.782.221 
31/12/2020
Ativos e passivos Até 1 ano Acima de 1 ano Total
Caixa equivalente de caixa  30.553  -  30.553 
Ativos financeiros a valor justo por meio
 do resultado  366.418  234.519  600.937 
Ativos financeiros disponíveis para venda  50.621 216.440  267.061 
Crédito das operações de seguros e  resseguros  999.672  107.293  1.106.965 
Outros créditos operacionais  317  -  317 
Títulos e créditos a receber  61.932 - 61.932 
Total de ativos  1.509.513 558.252 2.067.765 
Contas a pagar  34.576  -  34.576 
Passivos de contrato de seguros (líquidos  de resseguro e retrocessão)  681.031 128.137  809.168 
Débito das operações de seguros e resseguros  739.159  88.071  827.230 
Depósitos de terceiros  19.924  -  19.924 
Passivo de arrendamento  2.218  8.845  11.063 
Outros débitos  225  -  225 
Total de passivos 1.477.133 225.053 1.702.186 
4) Risco Cambial - A Austral opera carteira de investimentos em dólares norte americano. Consequentemente, qualquer movimentação das taxas de câmbio R$/US$ 
afetará sua demonstração de resultado consolidado e seu balanço patrimonial consolidado. Análise de sensibilidade - Para a análise de sensibilidade das variações 



11Monitor Mercantil l Sexta-feira, 25 de março de 2022 Financeiro

continua

continuação

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 14.105.758/0001-07

na taxa de câmbio R$/US$ na carteira de investimentos em moeda estrangeira foram considerados os seguintes cenários: 
i. Cenário base: taxa de câmbio PTAX de R$/US$ 5,58 em 31 de dezembro de 2021; ii. Cenário provável: taxa de câmbio 
de R$/US$ 5,61 estimada para 31 de dezembro de 2022 pelo Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do 
Brasil em 31 de dezembro de 2021; iii. Cenário I: redução de 50,0%, em relação à taxa do cenário base (R$/US$ 2,79); iv. 
Cenário II: redução de 25,0%, em relação à taxa do cenário base (R$/US$ 4,19); v. Cenário III: aumento de 25% em relação 
à taxa do cenário base (R$/US$ 6,98); e vi. Cenário IV: aumento de 50% em relação à taxa do cenário base (R$/US$ 8,37). 
a) Seguradora

31/12/2021 
Cenário Oscilação da taxa de câmbio Impacto no resultado bruto de impostos
Provável 0,50% 0,11MM
I (50,0%) (11,79MM)
II (25,0%) (5,90MM)
III 25,0% 5,90MM
IV 50,0% 11,79MM

31/12/2020 
Cenário Oscilação da taxa de câmbio Impacto no resultado bruto de impostos
Provável (3,7%) (0,64MM)
I (50,0%) (8,64MM)
II (25,0%) (4,32MM)
III 25,0% 4,32MM
IV 50,0% 8,64MM
b) Resseguradora

31/12/2021
Cenário Oscilação da taxa de câmbio Impacto no resultado bruto de impostos
Provável 0,5% 0,84MM)
I (50,0%) (86,43MM)
II (25,0%) (43,22MM)
III 25,0% 43,22MM
IV 50,0% 86,43MM

31/12/2020
Cenário Oscilação da taxa de câmbio Impacto no resultado bruto de impostos
Provável (3,7%) (5,86MM)
I (50,0%) (78,66MM)
II (25,0%) (39,33MM)
III 25,0% 39,33MM
IV 50,0% 78,66MM
6. Informações por segmento de negócios: As informações financeiras dos segmentos são reportadas pelas práticas 
contábeis requeridas pelo órgão regulador, ajustadas, quando necessário, para a unificação de práticas contábeis nas 
demonstrações financeiras consolidadas. 6.1. Demonstrações de resultados por segmento - a) O valor do total do 
resultado líquido por segmento é igual ao valor do lucro líquido consolidado apresentado na demonstração de resulta-
dos, todavia, há diferenças na apresentação da demonstração de resultado por segmento que tem rubricas diferentes e 
várias reclassificações entre linhas. Os resultados da Austral, apurados por segmentos, estão demonstrados a seguir:

31/12/2021
Seguros Resseguros Ajustes* Total

Prêmios emitidos brutos (a)  1.102.367  1.092.892  (55.349)  2.139.910 
Prêmios cedidos brutos (b)  (1.042.583)  (526.474)  55.349  (1.513.708)
Prêmios retidos brutos  59.784  566.418  -  626.202
Variações das provisões técnicas retidas brutas (c)  1.125  (38.498)  - (37.373)
Prêmios ganhos retidos brutos  60.909 527.920  - 588.829
Sinistros retidos (d)  (10.787)  (422.806)  -  (433.593)
Custos de aquisição (e)  31.755  (53.636)  -  (21.881)
Resultado técnico  81.877 51.478  -  133.355 
Outras receitas operacionais  604  1.147  -  1.751 
Despesas administrativas e despesas operacionais  (34.209)  (38.567)  (1.700)  (74.476)
Despesas com tributos - exceto sobre carteira de investimentos  (12.962)  (13.266)  (3.526)  (29.754)
Resultado financeiro - exceto carteira de investimentos  (13.811)  (19.169)  9.411  (23.569)
Resultado operacional antes do resultado da carteira  21.499  (18.377) 4.185  7.307
Resultado financeiro da carteira de investimentos  16.222  44.741  (406)  60.557 
Despesas com tributos - sobre carteira de investimentos  (430)  (1.746)  (33)  (2.209)
Resultado Patrimonial  9.000  15.300 15.149 39.449
Resultado antes dos impostos e participações  46.291  39.918  18.895  105.104
Imposto de renda e contribuição social  (15.314)  (9.447) (1.009)  (25.770)
Participações sobre o lucro  (3.303)  (5.987)  -  (9.290)
Resultado líquido do período  27.674  24.484  17.886  70.044 

31/12/2020
Seguros Resseguros Ajustes* Total

Prêmios emitidos brutos (a)  1.046.890  930.452 (39.401)  1.937.941 
Prêmios cedidos brutos (b)  (992.489)  (449.477) 39.401 (1.402.565) 
Prêmios retidos brutos  54.401  480.975 -  535.376 
Variações das provisões técnicas retidas brutas (c)  (5.435)  48.125 -  42.690 
Prêmios ganhos retidos brutos  48.966  529.100 -  578.066 
Sinistros retidos (d)  (1.389)  (489.386) -  (490.775)
Custos de aquisição (e)  9.274  (88.411) - (79.137) 
Resultado técnico  56.851  (48.697) -  8.154 
Outras receitas operacionais  292  (2.462)  8.690  6.520 
Despesas administrativas e despesas operacionais  (24.887)  (44.019)  (9.148) (78.054) 
Despesas com tributos - exceto sobre carteira de investimentos  (10.866)  (13.810)  (1.433)  (26.109)
Resultado financeiro - exceto carteira de investimentos  (3.119)  2.474  (1.131)  (1.776)
Resultado operacional antes do resultado da carteira  18.271  (106.514)  (3.022)  (91.265)
Resultado financeiro da carteira de investimentos  25.489  53.683  276  79.448 
Despesas com tributos - sobre carteira de investimentos  (192)  (413)  -  (605)
Resultado Patrimonial  -  (88)  (283)  (371)
Resultado antes dos impostos e participações  43.568  (53.332)  (3.029)  (12.793)
Imposto de renda e contribuição social  (13.134)  26.041  (824) 12.083 
Participações sobre o lucro  (4.166)  (1.150)  59  (5.257)
Resultado líquido do período 26.268 (28.441) (3.794) (5.967)
* Os ajustes referem-se à eliminação das operações entre as companhias do grupo e outras atividades não alocadas aos 
segmentos reportados. b) A conciliação dos resultados da Austral apurados por segmentos com os resultados contábeis, 
estão demonstradas a seguir:

31/12/2021
Resultados contábeis Resultados por segmento

Prêmios emitidos líquidos 2.009.307 2.009.307
Prêmios emitidos brutos (a)  2.139.910
Custos de aquisição (e) (130.603)

Variação das provisões técnicas (120.193)   (120.193)
Variações das provisões técnicas retidas brutas (c)  (150.288)
Custos de aquisição (e) 30.095

Sinistros ocorridos  (760.349)   (760.349)
Sinistros retidos (d)  (760.349)

Custos de aquisição (71.391)   (82.857)
Custos de aquisição (e)  (82.857)

Outras receitas e despesas diretamente 
associadas com as operações de seguros * (15.703)   (7.235)

 Custos de aquisição (e)  (7.235)
Provisão para perda de valor recuperável *  374   7 

Sinistros retidos (d)  7 
Resultado com resseguro e retrocessão*  (904.429)   (905.325)

Prêmios cedidos brutos (b) (1.513.708)
Variações das provisões técnicas retidas brutas (c) 112.915
Sinistros retidos (d) 326.749
Custos de aquisição (e) 168.719

  Resultado técnico 133.355
31/12/2020

Resultados contábeis Resultados por segmento
Prêmios emitidos líquidos 1.794.254  1.794.254

Prêmios emitidos brutos (a)  1.937.942 
Custos de aquisição (e)  (143.688)

Variação das provisões técnicas (196.523)   (196.523)
Variações das provisões técnicas retidas brutas (c)  (175.588)
Custos de aquisição (e) (20.935) 

Sinistros ocorridos (873.994)   (873.994)
Sinistros retidos (d)  (873.994)

Custos de aquisição (61.861)   (61.861)
  Custos de aquisição (e)  (61.861)

Provisão para perda de valor recuperável (6.938)  (339)
Sinistros retidos (d) (339)

Outras receitas e despesas diretamente 
associadas com as operações de seguros * (11.284)   (4.086)

Custos de aquisição (e)  (4.086)
Resultado com resseguro e retrocessão* (649.196)  (649.297)

Sinistros retidos (d) 383.557
Prêmios cedidos brutos (b) (1.402.565)
Custos de aquisição (e) 151.433

  Variações das provisões técnicas retidas brutas (c) 218.278
Resultado técnico 8.154

(*) Os saldos contábeis apresentados nas rubricas são compostos por outras contas que não são alocadas na DRE por 
segmento no resultado técnico. 
6.2. Índices por segmento - Os principais índices de medição de desempenho que a Austral usa em seus negócios, 
obtidos das informações de resultado gerenciais apresentadas na nota 6.1, estão demonstrados a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Indicador Seguros Resseguros Seguros Resseguros
Sinistralidade (i) 17,7% 80,0% 2,8% 92,5%
Índice de Despesas (ii) 24,3% 19,8% 53,5% 28,1%
Índice Combinado (iii) 42,0% 99,8% 56,3% 120,6%
ROAE (iv) 14,5% 6,6% 14,1% (8,5%)

17,7% 80,0% 2,8% 92,5%
(i) Apresenta o percentual dos sinistros retidos em relação aos prêmios ganhos retidos brutos no período. (ii) Apresenta o 
percentual das despesas administrativas e operacionais adicionadas dos custos de aquisição e despesas com tributos em 
relação aos prêmios ganhos no período. (iii) Apresenta o somatório dos percentuais dos indicadores (i) e (ii). (iv) Apresenta 
o percentual do resultado líquido do exercício em relação ao patrimônio líquido médio. 6.3. Prêmios emitidos por região 
e concentração de receitas - No segmento de seguros, no ano de 2021, um cliente pertencente à determinado Grupo 
Econômico foi responsável por mais de 10% do prêmio emitido total, representando R$ 600.064. No período anterior, 
findo em 31 de dezembro de 2020, um cliente do segmento de seguro também representava mais de 10% do prêmio 
emitido total consolidado, totalizando R$ 665.292. Nenhum cliente do segmento de resseguro representou mais de 10% 
do prêmio emitido total consolidado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
Os prêmios emitidos por região, são distribuídos da seguinte forma:

31/12/2021 31/12/2020
Região Seguros* Resseguros* Seguros* Resseguros*
Internacional  -  11.932  -  29.022 
América Latina (ex. Brasil)  -  243.810  -  167.062 
Brasil  1.102.553  832.562  1.091.361  730.057 

Centro-Oeste  8.824  -  5.453  - 
Nordeste  13.375  -  5.416  - 
Norte  1.163  -  2.593  - 
Sudeste  1.070.662  -  1.068.331  - 
Sul  8.529  -  9.568  - 

Total  1.102.553  1.088.303  1.091.361  926.141 
* Sem RVNE.
6.4 Balanços patrimoniais por segmento - Os balanços patrimoniais da Austral, apurados por segmentos, estão 
demonstrados a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Seguros Resseguros Outros* Total Seguros Resseguros Outros* Total

 Ativo     
 Ativo circulante 1.281.394  1.575.640  40.770 2.897.804 1.457.312 1.524.598 14.459 2.996.369
 Aplicações financeiras  130.556  230.791  19.477  380.824 299.859 319.137 5.587 624.583
 Crédito das operações  248.061  625.981  -  874.042 427.917 571.755  - 999.672
 Ativos de seguro, resseguro
  e retrocessão  833.616  648.201  - 

 
1.481.817 676.629 558.901  - 1.235.530

Outros  69.161  70.667  21.293  161.121 52.907 74.805 8.872 136.584
 Ativo não circulante  464.530  573.278  15.237 1.053.045 333.433 338.410 - 671.843
Aplicações financeiras  144.101  440.160  -  584.261 26.974 216.441  - 243.415
Crédito das operações  83.636  4.949  -  88.585 94.220 13.073  - 107.293
Ativos de seguro e
  resseguro e resseguro  163.835  53.617  -  217.452 148.306 47.509  - 195.815
 Outros  72.958  74.552  15.237  162.747 63.933 61.387  - 125.320
 Passivo     
 Passivo circulante 1.194.953  1.708.851  23.990 2.927.794 1.254.779 1.457.460 425 2.712.664
 Débitos de operações  210.777  375.757  -  586.534 405.121 334.038  - 739.159
 Provisões técnicas de
  seguros e resseguros  961.647  1.267.409  - 

 
2.229.056 817.765 1.098.797  - 1.916.562

Outros  22.529  65.685  23.990  112.204 31.893 24.625 425 56.943
Passivo não circulante  337.688  101.061  15.197  453.946 336.128 84.741  - 420.869
Débitos de operações  61.915  13.151  -  75.066 72.333 15.738  - 88.071
Provisões técnicas de
  seguros e resseguros  271.029  83.166  -  354.195 259.354 64.599  - 323.953
Outros  4.744  4.744  15.197  24.685 4.441 4.404  - 8.845
(*) Outras atividades não alocadas aos segmentos reportados. 
7. Aplicações financeiras: a) Classificação por categoria e faixa de vencimento
 Companhia

31 de dezembro de 2021
Taxas con-

tratadas
Sem ven-
cimento

Até 12 
meses

Valor 
contábil de 
mercado

Valor de 
curva

Percentual 
contábil 

das 
aplicações

Percentual 
de curva 

das 
aplicações

I. Títulos mensurados ao valor 
justo por meio de resultado:   18.598  879  19.477  19.477 100% 100%
Operações compromissadas CDI%  -  879  879  879 5% 5%
Quotas de fundos de investimentos Diversos  18.598  -  18.598  18.598 95% 95%
Total  18.598 879  19.477  19.477 100% 100%

Companhia

31 de dezembro de 2020
Taxas con-

tratadas

Sem 
venci-
mento

Até 12 
meses

Valor 
contábil de 
mercado

Valor de 
curva

Percentual 
contábil 

das 
aplicações

Percentual 
de curva 

das 
aplicações

I. Títulos mensurados ao valor 
justo por meio de resultado: 5.309 - 5.309 5.309 100% 100%
Quotas de fundos de investimentos Diversos 5.309 - 5.309 5.309 100% 100%
Total 5.309 - 5.309 5.309 100% 100%
 Consolidado

31 de dezembro de 2021

Taxas 
contra-
tadas

Sem 
venci-
mento

Até 12 
meses

De 13 
a 60 

meses

Acima 
de 60 

meses

Valor 
contábil 
de mer-

cado

Valor 
de 

curva

Per-
centual 
contábil 
das apli-
cações

Percen-
tual de 
curva 

das apli-
cações

I. Títulos mensurados ao valor justo 
por meio de resultado:   118.941  5.348 205.219  26.406  355.914 355.868 37% 36%
Letras financeiras do tesouro - LFT Selic  -  1.280 205.219 26.406  232.905 232.859 24% 24%
Operações compromissadas CDI%  -  879  -  -  879  879 0% 0%
Certificado de depósito no exterior Diversos  -  3.189  -  -  3.189  3.189 0% 0%
Quotas de fundos de investimentos (i) Diversos 118.941  -  -  -  118.941 118.941 13% 12%
II. Títulos disponíveis para venda:   - 25.313 544.570 39.288  609.171 631.954 63% 64%
Notas do tesouro nacional - NTN-B IPCA  -  - 328.761 32.651  361.412 384.490 38% 39%
Notas do tesouro nacional - NTN-F Selic  -  -  69.515  -  69.515  70.777 7% 7%
Debentures CDI+  -  5.949  29.150  6.637  41.736  41.688 4% 4%
Letra financeira - LF CDI%  -  7.892  -  -  7.892  7.893 1% 1%
Títulos públicos no exterior Diversos  -  -  70.960  -  70.960  70.349 7% 7%
Títulos privados no exterior Diversos  - 11.472  46.184  -  57.656  56.757 6% 6%
Total  118.941 30.661  749.789 65.694  965.085 987.822 100% 100%
 Consolidado

31 de dezembro de 2020

Taxas 
contra-
tadas

Sem 
venci-
mento

Até 12 
meses

De 13 
a 60 

meses

Acima 
de 60 

meses

Valor 
contábil 
de mer-

cado

Valor 
de 

curva

Per-
centual 
contábil 
das apli-
cações

Percen-
tual de 
curva 

das apli-
cações

I. Títulos mensurados ao valor 
justo por meio de resultado:  114.274 37.380 428.687 20.596 600.937 601.063 69% 70%
Letras financeiras do tesouro - LFT Selic  - 34.410 428.687 20.596 483.693 484.097 56% 56%
Certificado de depósito no exterior Diversos  - 2.970  -  - 2.970 2.970 0% 0%
Quotas de fundos de investimentos (i) Diversos 114.274  -  -  - 114.274 113.996 13% 13%
II. Títulos disponíveis para venda:   - 23.647 188.947 54.467 267.061 261.659 31% 30%
Notas do tesouro nacional - NTN-B IPCA  -  -  - 42.550 42.550 39.337 5% 5%
Debentures CDI+  -  - 31.733 11.917 43.650 44.420 5% 5%
Letra financeira -L F CDI%  - 19.932 7.476  - 27.408 27.525 3% 3%
Nota comercial - NC CDI+  - 3.715 2.437  - 6.152 6.208 1% 1%
Títulos públicos no exterior Diversos  -  - 81.999  - 81.999 80.181 9% 9%
Títulos privados no exterior Diversos  -  - 65.302  - 65.302 63.988 8% 7%
Total  114.274 61.027 617.634 75.063 867.998 862.722 100% 100%
(i) Os saldos das quotas de fundos de investimentos são compostos pelos tipos de fundos a saber: Fundo imobiliário R$ 
26.476 (R$ 33.058 em 31 de dezembro de 2020), Fundo de crédito privado R$ 24.129 (R$ 22.791 em 31 de dezembro de 
2020), Fundo de ações R$ 15.926 (R$ 18.360 em 31 de dezembro de 2020), Fundo de investimento em participações 
R$ 20.297 (R$ 20.548 em 31 de dezembro de 2020), Fundo multimercado R$ 9.700 (R$ 9.425 em 31 de dezembro 
de 2020), Fundo de renda fixa R$ 22.275  (R$ 9.146  em 31 de dezembro de 2020) e FIDC R$ 138 (R$ 946 em 31 de 
dezembro de 2020). As quotas dos fundos de investimento são valorizadas com base no valor unitário da quota na data 
de encerramento do balanço, conforme informado pelos administradores dos respectivos fundos de investimento. O 
valor de mercado dos ativos no exterior listados em carteira foi obtido através dos relatórios disponibilizados pelo ad-
ministrador/custodiante que, por sua vez, tem como base as cotações dos ativos observadas diariamente em mercado 
à vista. Para os demais ativos, os valores de mercado foram determinados com base nas cotações divulgadas pela 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA. b) Hierarquia de valor justo - 
As tabelas a seguir apresentam os instrumentos financeiros mensurados e registrados pelo valor justo, classificados 
de acordo com os seguintes níveis de hierarquia: Nível 01: Preços cotados e não ajustados em mercados ativos para 
ativos e passivos idênticos, por exemplo: Ações listadas, Fundos de Investimentos listados, Títulos Públicos do Governo 
Federal Brasileiro emitidos no Brasil e no Exterior e Títulos corporativos de companhias brasileiras emitidos no Exterior; 
e Nível 02: Nível 02: Os Preços finais são obtidos observando-se outras informações, exceto preços cotados, incluídos 
no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços), por 
exemplo: Fundos de Investimentos não listados, Debêntures, Letras Financeiras e Certificados de Depósito Bancário.
 Companhia Consolidado
31 de dezembro de 2021 Nível 02 Total Nível 01 Nível 02 Total
I. Títulos mensurados a valor justo por meio do resultado:      
Fundos de investimento:
Quotas de fundos de investimentos  18.598  18.598  7.632  84.833  92.465
Quotas de fundos imobiliários - -  26.476  -  26.476 
Títulos de renda fixa - privados:
Operações compromissadas  879 879  -  879  879 
Certificado de depósito no exterior - -  -  3.189  3.189 
Títulos de renda fixa - públicos:
Letras financeiras do tesouro - LFT - -  232.905  -  232.905 
II. Títulos disponíveis para venda:
Títulos de renda fixa – privados:
Debêntures - -  -  41.736  41.736 
 Letras financeiras - -  -  7.892  7.892 
Títulos privados no exterior - -  57.656  -  57.656 
Títulos de renda fixa - públicos:
Notas do tesouro nacional - NTN-B - -  361.412  -  361.412 
Notas do tesouro nacional - NTN-F - -  69.515  -  69.515 
Títulos públicos no exterior - -  70.960  -  70.960 
Total  19.477  19.477  826.556  138.529  965.085 
 Companhia Consolidado
31 de dezembro de 2020 Nível 02 Total Nível 01 Nível 02 Total
I. Títulos mensurados a valor justo por meio do resultado:      
Fundos de investimento:      
Quotas de fundos de investimentos 5.309 5.309  42.648  71.626  114.274 
Títulos de renda fixa - privados:
Certificado de depósito no exterior - -  -  2.970  2.970 
Títulos de renda fixa - públicos:   
Letras financeiras do tesouro - LFT - -  483.693  -  483.693 
II. Títulos disponíveis para venda:   
Títulos de renda fixa – privados:   
Debêntures - -  -  43.650  43.650 
 Letras financeiras - -  -  27.408  27.408 
 Nota comercial - -  -  6.152  6.152 
Títulos privados no exterior - -  65.302  -  65.302 
Títulos de renda fixa - públicos:      
Notas do tesouro nacional - NTN-B - -  42.550  -  42.550 
Títulos públicos no exterior - -  81.999  -  81.999 
Total 5.309 5.309  716.192  151.806  867.998 
c) Movimentação das aplicações financeiras - As movimentações das aplicações financeiras consolidadas estão de-
monstradas na tabela abaixo:

Valor justo por 
meio do resultado

Disponível 
para venda Total

Saldo final em 31 de dezembro de 2019  487.521  344.197  831.718 
(+) Aplicações  755.561  166.665  922.226 
(-) Resgates  (642.558)  (297.890)  (940.448)
(+) Rendimentos  (2.919)  27.925  25.006 
(+/-) Oscilação Cambial  3.737  38.369  42.106 
(+/-) Ajuste ao valor justo  (405)  (11.820)  (12.225)
 (-) Provisão desvalorização título renda fixa  -  (385)  (385)
Saldo final em 31 de dezembro de 2020 600.937 267.061 867.998
(+) Aplicações  792.602  348.344  1.140.946
(-) Resgates  (1.054.323)  (96.756) (1.151.079)
(+) Rendimentos  8.357 37.808 46.165 
(+/-) Oscilação Cambial  219 11.197 11.416 
(+/-) Ajuste ao valor justo  11  (31.927)  (31.916)
(+) Movimentação proveniente compra Austral Resseguros Especiais  8.111  73.848  81.959 
(-) Provisão desvalorização título renda fixa - (404)  (404)
Saldo final em 31 de dezembro de 2021 355.914 609.171 965.085
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d) Derivativos - d.1) Exposição
Consolidado

Vencimento Exposição
Valor a 
pagar

Descrição  31/12/2021 31/12/2021
Contratos futuros

Compromisso de venda
Taxa de câmbio - dólar futuro 01/02/2022 27.747 506
d.2) Margens dadas em garantia

Consolidado
   31/12/2021

Ativo Vencimento Quantidade Valor
LFT 01/03/2024 405 1.793
Total  405 1.793
8. Garantia das provisões técnicas: O Banco Central do Brasil - BACEN, atra-
vés da Resolução nº 4.444, de 13 de novembro de 2015, com suas alterações 
posteriores, e o CNSP, através da Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 
2015, e suas respectivas alterações, regulamentaram as normas para a aplica-
ção dos recursos garantidores das provisões técnicas por parte das sociedades 
seguradoras e resseguradoras. A Austral apresentava as seguintes coberturas*:

 
Operações de 

seguro
Operações de 

resseguro
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Provisão de prêmios não 
ganhos 913.575  828.901  451.703  371.126 
Provisão de sinistros a 
liquidar  269.596  207.517  570.988  540.583 
Provisão de sinistros 
ocorridos e não avisados  37.766  32.094  337.163  274.869 
Provisão de despesas 
relacionadas  11.739  8.608  10  2 
Provisão de excedentes 
técnicos -  -  14.341  13.603 
Total das provisões 
técnicas  1.232.676  1.077.120  1.374.205  1.200.183 
Direitos creditórios  (255.192)  (449.610)  (284.444)  (256.014)
Custo de aquisição diferido 
redutores  (44.631)  (48.094)  (4.137)  (2.727)
Ativos de resseguro 
redutores de PPNG  (516.363)  (229.416) -  - 
Ativos de resseguro 
redutores de PSL  (251.255)  (186.806) -  - 
Ativos de resseguro 
redutores de IBNR  (34.687)  (29.091) -  - 
Ativos de resseguro 
redutores de PDR  (10.565)  (7.578) -  - 
Ativos de retrocessão 
cedida redutores de IBNR -  - (157.009)  (115.558)
Ativos de retrocessão 
cedida redutores de PSL -  - (303.717)  (291.535)
Ativos de retrocessão 
cedida redutores de PPNG -  - (68.155)  (47.423)
Ativos de retrocessão 
cedida redutores de PET -  - (3.160)  (3.747)
Total das exclusões (1.112.693)  (950.595) (820.622)  (717.004)
Total das provisões 
técnicas para cobertura 119.983  126.525 553.583  483.179 
Composição dos ativos 
vinculados à cobertura 
das provisões técnicas:   
Letras financeiras do 
tesouro - LFT 74.745  133.267  149.519  237.487 
Notas do tesouro nacional 
- NTN-B 25.026  16.924  270.182  25.627 
Quotas de fundos de 
investimentos 31.317  9.472  37.653  36.647 
Quotas de fundo de 
investimento imobiliário 14.703  -  11.773  14.699 
Títulos privados -  -  48.885  77.208 
Título público no exterior -  -  70.959  81.999 
Título privado no exterior -  -  57.656  55.254 
Total dos ativos 
vinculados à cobertura 
das provisões técnicas 145.791  159.663  646.627  528.921 
Ativos vinculados em 
excesso 25.808  33.138 93.044  45.742 
*Nessa tabela não foram consideradas as eliminações das operações entre 
companhias do grupo. O objetivo da tabela é demonstrar a obrigação regula-
tória da Companhias operacionais. 9. Crédito das operações com seguros, 
resseguros e retrocessão: As contas de créditos das operações com seguros, 
resseguros e retrocessões representam, principalmente, os saldos a receber 
resultantes dos movimentos operacionais da seguradora e resseguradora, 
acrescidos dos prêmios emitidos a receber, das respectivas comissões e das 
indenizações de sinistros a receber. As operações com seguros, resseguros e 
retrocessão estão apresentadas a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Prêmios a receber de resseguradoras  533.665  490.192 
Prêmios a receber de segurados  307.361  507.098 
Operações com seguradoras  1.177  14.135 
Operações com resseguradoras  111.834  91.074 
Outros créditos operacionais  8.590  4.466 
Total 962.627 1.106.965
Total circulante 874.042 999.672
Total não circulante 88.585 107.293
Créditos a vencer: 31/12/2021 31/12/2020
De 1 a 30 dias  170.196  117.211 
De 31 a 60 dias  64.670  296.395 
De 61 a 120 dias  67.378  73.621 
De 121 a 180 dias  327.801  310.260 
De 181 a 360 dias  179.739  146.975 
Superior a 360 dias  102.421  117.770 
Total  912.205 1.062.232
Créditos vencidos:
De 1 a 30 dias  16.784  12.365 
De 31 a 60 dias  6.477  6.145 
De 61 a 120 dias  8.157  8.923 
De 121 a 180 dias  4.629  2.830 
De 181 a 360 dias  6.917  11.094 
Superior a 360 dias  23.829  16.836 
Total  66.793 58.193
Provisão para perda de valor recuperável (16.371)  (13.460)
Total líquido de provisão para perda de valor 
recuperável 962.627 1.106.965
Movimentação dos prêmios a receber 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial  997.290 803.547
(+) Prêmios emitidos (a)  2.241.943  2.143.724 
(+/-) Riscos vigentes não emitidos  (1.455)  (44.471)
(+) Imposto sobre operações financeiras  126.331  81.051 
(+/-) Adicional de fracionamento  (106) -
(-) Recebimentos (2.522.714) (1.981.461)
(-) Redução ao valor recuperável (1.384)  (5.100)
(+)Saldos referente da compra da Resseguros Es-
peciais em 31/05/2021  1.121 -
Prêmios a receber total 841.026 997.290
(a) Saldo inclui variação cambial e cancelamentos.
Movimentação redução ao valor recuperável 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial (13.460) (5.031)
(+) Adição/baixa – Sinistros a recuperar 257 (3.329)
(+) Adição/baixa – Prêmios a receber (1.384) (5.100)
(-) Saldos referente da compra da Resseguros 
Especiais em 31/05/2021 (1.784) -
Saldo final (16.371) (13.460)
Cabe destacar que parte dos valores de prêmios vencidos foi contabilizada 
como redução ao valor recuperável, uma vez que a Austral considera um ris-
co para o recebimento dos mesmos, conforme avaliação do risco de crédito 
avaliado de forma individualizada para cada cliente. 10. Custos de aquisição 
diferidos: A Austral apresentava um saldo de custo de aquisição diferido con-
forme tabela abaixo:
Grupos / Ramos 31/12/2021 31/12/2020
Garantia  78.112  79.877 
Riscos de engenharia  52  159 
Riscos de petróleo  1.995  3.515 
Lucros cessantes  428  186 
Riscos marítimos - cascos  3.101  1.910 
Outros  1.569  572 
Total Seguradora  85.257  86.219 
Patrimonial  4.911  2.963 
Riscos especiais  68  8 
Responsabilidades  608  374 
Transportes  1.774  1.874 
Riscos financeiros  790  839 
Pessoas coletivo  285  350 
Rural  9  33 
Marítimos  414  672 
Aeronáuticos  3.205  1.875 
Aceitações do exterior  5.976  4.596 
Outros  997  945 
Total Resseguradora  19.037  14.529 
Total circulante 52.732  48.026 
Total não circulante 51.562 52.722
Total 104.294  100.748 

A Austral apresentava movimentação consolidada de custo de aquisição diferido 
conforme tabela abaixo:

 31/12/2020
Consti-
tuição

Diferimen-
to / cance-

lamento 31/12/2021
Garantia  79.877 901.874  (903.639)  78.112 
Riscos de engenharia  159  1.440  (1.547)  52 
Riscos de petróleo  3.515  32.457  (33.977)  1.995 
Lucros cessantes  186  1.308  (1.066)  428 
Riscos marítimos - cascos  1.910  20.127  (18.936)  3.101 
Outros  572  16.576  (15.579)  1.569 
Total Seguradora  86.219 973.782  (974.744)  85.257 
Patrimonial  2.963  3.291  (1.343)  4.911 
Riscos Especiais  8  72  (12)  68 
Responsabilidades  374  262  (28)  608 
Transportes  1.874  1.226  (1.326)  1.774 
Riscos Financeiros  839  105  (154)  790 
Pessoas Coletivo  350  269  (334)  285 
Rural  33  2  (26)  9 
Marítimos  672  218  (476)  414 
Aeronáuticos  1.875  2.592  (1.262)  3.205 
Aceitações do exterior  4.596  4.613  (3.233)  5.976 
Outros  945  734  (682)  997 
Total Austral Resseguradora 14.529 13.384 (8.876) 19.037

31/12/2019
Consti-
tuição

Diferimen-
to / cance-

lamento 31/12/2020
Garantia  68.412  18.024  (6.559)  79.877 
Riscos de engenharia  421  94  (356)  159 
Riscos de petróleo  1.982  4.636  (3.103)  3.515 
Lucros cessantes  255  333  (402)  186 
Marítimos - casco  1.290  2.343  (1.723)  1.910 
Outros 224  661  (313)  572 
Total Seguradora 72.584  26.091  (12.456)  86.219 
Patrimonial  2.785  714  (536)  2.963 
Riscos Especiais  35  3  (30)  8 
Responsabilidades  408  124  (158)  374 
Transportes  1.029  1.258  (413)  1.874
Riscos Financeiros  822  200  (183)  839 
Pessoas Coletivo  456  277  (383)  350 
Rural  390  28  (385)  33 
Marítimos  454  638  (420)  672 
Aeronáuticos  976  1.866  (967)  1.875 
Aceitações do exterior  3.801  1.850  (1.055)  4.596 
Outros 698  1.005  (758)  945 
Total Resseguradora 11.854  7.963  (5.288)  14.529 
Os custos de aquisição diferidos correspondem em sua totalidade às despesas 
de comissão, que são registradas quando da aceitação dos contratos ou no 
início de vigência, o que ocorrer primeiro, e são apropriadas ao resultado de 
acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto. O diferimento 
destas despesas é realizado por meio da mesma metodologia utilizada para o 
diferimento do prêmio. 

11. Ressarcimentos a recuperar - A tabela abaixo demonstra o aging de res-
sarcimentos a receber (efetivo e estimado):
Aging de permanência 31/12/2021 31/12/2020
De 1 a 30 dias  1.480 -
De 181 a 365 dias -  3.172 
Superior a 365 dias  39.913 42.607 
(-) Redução ao valor recuperável (35.895)  (37.395)
Total 5.498 8.384
12. Créditos tributários: Os créditos tributários mencionados abaixo possuem 
perspectiva de realização no curto prazo, principalmente os créditos calculados 
sobre o saldo de provisão de sinistros a liquidar e da provisão de sinistros ocorridos 
e não avisados que se dará mediante o pagamento do sinistro.

31/12/2021 31/12/2020
Impostos a compensar/recuperar (i)  9.207  8.485 
Contribuições e impostos pagos a maior a recuperar (ii)  480  473 

 9.687  8.958 
(i) Refere-se a créditos tributários de Programa de Integração Social - PIS e 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS calculados 
sobre o saldo da Provisão de Sinistro a Liquidar - PSL e da Provisão de Sinistros 
Ocorridos e não Avisados – IBNR; e (ii) Montantes a receber provenientes de PIS 
e COFINS pagos a maior e Imposto retido na fonte. 13. Impostos a compensar:
Os valores a receber apresentados abaixo são provenientes de IRPJ e CSLL.

Companhia Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
IR pago a maior a recuperar 7.776 - 22.682 21.299
CS pago a maior a recuperar 91  4.767 5.727 5.601
 7.867  4.767  28.409 26.900
14. Impostos diferidos: Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados, 
quando aplicável, de acordo com o “CPC 32 – Tributos Sobre o Lucro”, sendo 
registrado no ativo não circulante conforme demonstrado na tabela abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
Impostos diferidos sobre diferenças temporárias  13.332  (7.163)
Impostos diferidos sobre prejuízo fiscal e base negativa  43.219  47.269 
Total impostos diferidos  56.551  40.106 
(a) Realização dos impostos diferidos sobre prejuízo fiscal e base negativa - Os 
tributos diferidos sobre prejuízos fiscais e bases negativas de imposto de renda 
e contribuição social, existentes em 31 de dezembro de 2021, serão realizados 
de acordo com a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros com base 
em estudos e projeções da Administração, conforme tabela abaixo:

Ano IR % CSLL %
2022  4.414 16%  2.649 16%
2023  4.418 16%  2.651 16%
2024  5.131 20%  3.078 19%
2025  6.497 24%  3.897 24%
2026  6.406 24%  4.078 25%

Totais  26.866  16.353 
A Austral avaliou o prazo para compensação de seus créditos de tributos diferidos 
através da projeção de seu lucro tributável para os próximos anos, respeitando 
a limitação de 30% para compensação dos prejuízos fiscais e bases negativas. 
Os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas não expiram e nem possuem 
vencimento definido.

(b) Movimentação impostos diferidos

 31/12/2020 Adições Baixas
Reconhecido 
no Resultado

Reconhecido em 
Outros Resultados 

Abrangentes 31/12/2021
Tributos diferidos sobre diferenças temporárias  (7.163)  51.454  (30.959)  9.039  12.952  13.332 
Ajuste a Valor de Mercado carteira de negociação  (8.348)  16.127  (13.358)  2.769  -  (5.579)
Ajuste a valor de mercado carteira de disponível para venda  (2.244) 15.024 (5.208) - 9.816 7.572
Outras provisões  3.056  21.404  (14.762)  6.339  -  9.395 
Arrendamento  373  698  (767)  (69)  -  304 
Outros - aquisição Austral Resseguros Especiais  -  (1.496) 3.136 - 3.136 1.640
Tributos diferidos sobre base negativa:  47.269  2.795  (6.845)  (4.050)  -  43.219 
Prejuízo fiscal - IRPJ  29.443  1.868  (4.445)  (2.577)  -  26.866 
Base negativa - CSLL  17.826  927  (2.400)  (1.473)  -  16.353 
Total  40.106  54.249  (37.804) 4.989  12.952  56.551 

31/12/2019 Adições Baixas
Reconhecido 
no Resultado

Reconhecido em 
Outros Resultados 

Abrangentes 31/12/2020
Impostos diferidos sobre diferenças temporárias (16.469)  (7.064)  16.370  4.578 4.728  (7.163)
Ajuste a valor de mercado carteira de negociação (14.054)  (11.827)  17.533  5.706  -  (8.348)
Ajuste a valor de mercado carteira de disponível para venda (6.972)  (3.700) 8.428  -  4.728  (2.244)
Outras provisões 4.340  8.307  (9.591)  (1.284)  -  3.056 
 Arrendamento 217  156  -  156  -  373 
Impostos diferidos sobre base negativa: 22.761 24.508  -  24.507  -  47.269 
Prejuízo fiscal - IRPJ 12.681 16.762  -  16.762  -  29.443 
Base negativa - CSLL 10.080 7.746 -  7.746  -  17.826 
Total 6.292 17.444 16.370  29.086  4.728 40.106
15. Outros créditos (Companhia): 

31/12/2021 31/12/2020
Conta garantia para aquisição de investimentos 19.236  -
Juros sobre capital próprio 17.765  -
Adiantamento a fornecedores 9.323 3.989
Seguro Proteção executivos 56  -
Total 46.380 3.989
Circulante 31.183 3.989
Não circulante 15.197  -
16. Investimentos (Companhia): As movimentações dos investimentos estão demonstradas a seguir:

31/12/2020
Equivalência 

Patrimonial
Ajuste de 

TVM
Aumento 
de capital

Resgate 
de ações

Dividendos/ 
Juros sobre 

capital próprio Ágio
Aquisi-

ção Baixa

Incor-
pora-

ção 31/12/2021
Austral Participações II S.A. 443.521 13.988 (9.687) - - (816) - - (447.006) - - 
Austral Resseguradora 77.250 16.084 (3.389) 86.906 (75.000) (12.694) 11 252.277 532 341.977 
Austral Seguradora - 19.550 (1.649) - - (19.000) - 193.646 192.547
Austral Participações III LTDA. - 2.440 (4.250) - - - - 88.716 (86.906) - 
Total 520.771 52.062 (18.975) 86.906 (75.000) (32.510) 11 534.639 (533.912) 532 534.524 

31/12/2019
Aumento
de capital

Equivalência 
patrimonial

Incentivo 
baseado 

em ações
Ajuste de

TVM

Dividendos/ 
Juros sobre ca-

pital próprio

Ajuste acu-
mulado de 
conversão

Ganho de 
avaliação 

patrimonial

Aquisi-
ção/Bai-

xa(*) 31/12/2020
Austral Participações II S.A. 456.958 5.635 3.087 (2.303) (5.912) (14.013) - 69 - 443.521
Austral International Ltda. 161 - (56) - - - 32 - (137) -
Austral Resseguradora - - (5.443) - 390 - - (57) 82.360 77.250
Total 457.119 5.635 (2.412) (2.303) (5.522) (14.013) 32 12 82.223 520.771
(*)Investimento baixado em função do encerramento das empresas, vide Nota 4. Os principais saldos das controladas estão demonstrados conforme abaixo :

31 de dezembrode 2021 31 de dezembro de 2020

Ativos e passivos
Austral 

Resseguradora
Austral 

Seguradora
Austral

Participações II S.A.
Austral 

Resseguradora
Austral 

Seguradora
Austral

Participações II S.A.
Ativo circulante 1.605.781 1.305.689 - 1.564.701 1.491.894  400 
Ativo não circulante 587.113 471.127 - 357.438 339.442  443.385 
Passivo circulante 1.744.036 1.232.746 - 1.492.041 1.294.881  264
Passivo não circulante 106.884 351.523 - 99.263 346.605  - 
Patrimônio líquido 341.974 192.547 - 330.835 189.850 443.521
Lucro líquido (prejuízo)   
Lucro líquido (prejuízo) do período 22.235 27.674 13.493 (28.561) 26.153 3.087 
17. Ativos de direito de uso: Referem-se aos imóveis que são locados de terceiros para a condução dos negócios da Austral.
 31/12/2020 Adições Baixa 31/12/2021
Direito de uso  14.824  3.960  (79)  18.705 
Amortização acumulada  (4.692)  (3.170)  -  (7.862)
Total  10.132  790  (79)  10.843 

31/12/2019 Adições 31/12/2020
Ativos de direito de uso 14.127 697 14.824
Depreciação acumulada (2.222) (2.470) (4.692)
Total 11.905 (1.773) 10.132
18. Intangível:

 
Taxa anual de 

amortização 31/12/2020 Aquisições Amortizações 31/12/2021
Direito de uso de software 20%  5.517  3.311  (2.663)  6.165 
Ágio   13.913  -  -  13.913 
Total   19.430  3.311  (2.663)  20.078 

Taxa anual de 
amortização 31/12/2019  Aquisições Amortização 31/12/2020

Direito de uso software 20% 4.105  2.828  (1.416)  5.517 
Ágio 13.913  - - 13.913
Total 18.018 2.828 (1.416) 19.430
19. Obrigações a pagar:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Juros sobre Capital Próprio a pagar  12.478 -  12.478  5.602 
Dividendos  4.154  -  4.154  - 
Contas a pagar – Aquisição de Investimentos  19.237  -  19.237  - 
Contas a pagar 462  -  2.809  - 
Participação nos lucros  -  -  9.043  - 
Gratificações a pagar  -  -  1.004  - 
Alugueis  -  -  -  582 
Outros  -  16  289  2.613 
Total  36.331  16  49.014  8.797 
Circulante 21.134 16 33.817 8.797
Não circulante 15.197 - 15.197 -
20. Empréstimos e Financiamentos: A Companhia liquidou em 02 de dezembro de 2021, um contrato de empréstimo firmado em 24 de maio de 2021, com o 
Banco Itaú S.A., na modalidade “Cédula de Crédito Bancário”. Esse contrato foi celebrado com as seguintes condições: O valor do principal do contrato foi de R$ 
63.780, com taxa de juros de 100,00% do CDI composto com a taxa de 2,64% ao ano (equivalente a 0,217382% ao mês). 
Movimentação dos Empréstimos e Financiamentos

Emissão
Saldo em 

31/12/2020 Captação Juros pagos
Amortização do 

principal IOF
Despesas de 

juros
Saldo em 

31/12/2021
CCB - Pincicpal  -  63.780  -  (66.394)  -  2.614  - 
Custo de transação   (1.197)  -  -  1.197  -  - 
Total  -  62.583  -  (66.394)  1.197  2.614  - 
21. Débitos de operações com seguros e resseguros: As contas de débitos das operações com seguros, resseguros e retrocessões representam, principal-
mente, os saldos a pagar resultantes dos movimentos operacionais da seguradora e resseguradora, acrescidos dos prêmios a pagar, das respectivas comissões 
e das indenizações de sinistros a pagar, conforme demonstrado a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Prêmios a restituir 25.719 16.087
Operações com seguradoras 58.022 17.159
Operações com resseguradoras 500.559 726.897
Corretores de seguros e resseguros 69.110 61.597
Outros débitos operacionais 8.190 5.490
Total 661.600 827.230
Total circulante 586.534 739.159
Total não circulante 75.066 88.071
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22. Provisões técnicas de seguros e resseguros: a) Saldo - Os saldos das provisões técnicas consolidadas estão 
apresentados a seguir:
 Consolidado Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020

Seguro Resseguro Retido Seguro Resseguro Retido
Provisões de sinistro, administrativas e 
de prêmios   
Provisão de sinistros a liquidar  816.946  (532.060)  284.886  711.321  (442.288)  269.033 
Provisão de sinistros ocorridos e não 
avisados  374.930  (191.696)  183.234  306.953  (144.650)  162.303 
Provisão de despesas relacionadas  11.749  (9.847)  1.902  8.608  (6.843)  1.765 
Provisão total de sinistros  1.203.625  (733.603)  470.022  1.026.882  (593.781)  433.101 
Provisões de Prêmios       
Provisão de prêmios não ganhos  1.365.285  (962.506)  402.779  1.200.026  (833.817)  366.209 
Provisão de excedente técnico  14.341  (3.160)  11.181  13.607  (3.747)  9.860 
Provisão total de prêmios  1.379.626  (965.666)  413.960  1.213.633  (837.564)  376.069 
Total  2.583.251  (1.699.269)  883.982  2.240.515  (1.431.345)  809.170 
Circulante  2.229.056  (1.481.817)  747.239  1.916.562  (1.235.530)  681.032 
Não Circulante  354.195  (217.452)  136.743  323.953  (195.815)  128.138 
b) Movimentação - As movimentações das provisões técnicas estão demonstradas na tabela a seguir:
 Consolidado Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020

Seguro Resseguro Retido Seguro Resseguro Retido
Desenvolvimento da provisão de PSL    
Em 1º de janeiro 711.321 (442.288) 269.033 652.940 (367.828) 285.112
Saldos de incorporação 25.916 (25.916) - - - -
Sinistros ocorridos no período 694.392 (270.498) 423.894 812.389 (332.417) 479.972
Sinistros pagos no período (651.555) 246.230 (405.325) (770.299) 238.517 (531.782)
Variação cambial 21.976 (25.049) (3.073) 51.350 (15.244) 36.106
Atualização monetária 1.755 (1.398) 357 1.721 (1.369) 352
Outros 13.141 (13.141) - (36.780) 36.053 (727)
No final do período 816.946 (532.060) 284.886 711.321 (442.288) 269.033
Desenvolvimento da provisão de IBNR
Em 1º de janeiro 306.953 (144.650) 162.303 246.547 (100.119) 146.428
Saldos de incorporação 12.180 (12.180) - - - -
Variação do IBNR 55.787 (34.866) 20.921 60.406 (44.531) 15.875
Outros 10 - 10 - -
No final do período 374.930 (191.696) 183.234 306.953 (144.650) 162.303
Desenvolvimento da provisão de PDR  -  
Em 1º de janeiro 8.608 (6.843) 1.765 6.129 (5.430) 699
Saldos de incorporação 8 (8) - - - -
Variação do PDR 3.131 (2.980) 151 2.481 (2.147) 334
Outros 2 (16) (14) (2) 734 732
No final do período 11.749 (9.847) 1.902 8.608 (6.843) 1.765
Desenvolvimento das provisões de 
prêmios - PPNG      
Em 1º de janeiro 1.200.026 (833.817) 366.209 1.023.657 (634.663) 388.994
Saldos de incorporação 23 (23) - - - -
Prêmios emitidos no período 2.051.081 (1.390.402) 660.679 1.833.654 (1.280.714) 552.940
Prêmio ganho no período (1.920.285) 1.294.374 (625.911) (1.641.779) 1.067.254 (574.525)
Variação cambial 34.430 (32.637) 1.793 (15.506) 14.306 (1.200)
Outros 10 (1) 9 - - -
No final do período 1.365.285 (962.506) 402.779 1.200.026 (833.817) 366.209
Desenvolvimento das provisões de prêmios - PET
Em 1º de janeiro 13.607 (3.747) 9.860 8.955 (2.060) 6.895
Saldos de incorporação 427 (427) - - - -
Variação do Excedente Técnico 307 1.014 1.321 4.652 (1.687) 2.965
No final do período 14.341 (3.160) 11.181 13.607 (3.747) 9.860
23. Desenvolvimento de sinistros: a) Operações de seguros - Tabela de desenvolvimento de sinistros administrativos 
brutos de resseguro:
Ano de aviso 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Até a data-base  712  123.881  4.441  89.281  264.616  30.396  19.170 111.583 
Um ano mais tarde  618  86.059  39.251 110.838  266.906 109.338  25.155 -
Dois anos mais tarde  612  88.602  47.754 103.413  255.142 113.810 - -
Três anos mais tarde  612  88.601  14.259 103.779  210.089 - - -
Quatro anos mais tarde  312  88.601  5.906 104.719 - - - -
Cinco anos mais tarde  312  88.607  5.856 - - - - -
Seis anos mais tarde  312  88.607 - - - - - -
Sete anos mais tarde  312 - - - - - - -
Posição em 31/12/2021 312 88.607 5.856 104.719 210.089 113.810 25.155 111.583
Falta acumulada (*)  (400) (35.274)  1.415  15.438  (54.527)  83.414  5.985  - 
Falta acumulada (%) (56%) (28%) 32% 17% (21%) 274% 31% -
Ano de pagamento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Até a data-base 30 686 2.083 76.050 25.983 7.212 217 6.660
Um ano mais tarde 208 80.376 2.905 89.248 162.774 19.953 1.905 -
Dois anos mais tarde 312 88.590 2.905 100.241 173.750 23.471 - -
Três anos mais tarde 312 88.590 2.905 100.241 174.263 - - -
Quatro anos mais tarde 312 88.590 2.905 101.760 - - - -
Cinco anos mais tarde 312 88.590 5.855 - - - - -
Seis anos mais tarde 312 88.590 - - - - - -
Sete anos mais tarde 312 - - - - - - -
Posição em 31/12/2021 312 88.590 5.855 101.760 174.263 23.471 1.905 6.660
Provisão de sinistros a liquidar  1.700  123.605  8.342  49.888  305.082 141.853  196.285 257.313 
 Provisão sinistro ocorrido não avisado  5.461  10.167  12.732  49.278  51.866  31.485  32.094  37.766 
 Provisão de despesas relacionadas  -  -  -  -  5.201  5.465  15.138  10.174 
Total de provisões administrativo 7.161 133.772 21.074 99.166 362.149 178.803 243.517 305.253
(*) Diferença entre as estimativas inicial e final.
Ano de aviso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Até a data-base  20.905  712  123.881  4.441  89.281 264.616  30.396  19.170 
Um ano mais tarde  20.702  618  86.059  39.251  110.838 266.906  109.338  - 
Dois anos mais tarde  20.735  612  88.602  47.754  103.413 255.142  -  - 
Três anos mais tarde  20.735  612  88.601  14.259  103.779  -  -  - 
Quatro anos mais tarde  20.735  312  88.601  5.906  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde  20.735  312  88.607  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde  20.735  312  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde  20.735  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2020  20.735  312  88.607  5.906  103.779 255.142  109.338  19.170 
Falta acumulada (*)  (170)  (400) (35.274)  1.465  14.498  (9.474)  78.942  - 
Falta acumulada (%)  (1%)  (56%)  (28%)  33%  16%  (4%) 260%  - 
Ano de pagamento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Até a data-base  8.518  30  686  2.083  76.050  25.983  7.212  217 
Um ano mais tarde  19.699  208  80.376  2.905  89.248 162.774  19.953  - 
Dois anos mais tarde  20.735  312  88.590  2.905  100.241 173.750  -  - 
Três anos mais tarde  20.735  312  88.590  2.905  100.241  -  -  - 
Quatro anos mais tarde  20.735  312  88.590  2.905  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde  20.735  312  88.590  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde  20.735  312  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde  20.735  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2020  20.735  312  88.590  2.905  100.241 173.750  19.953  217 
 Provisão de sinistros a liquidar  12.729  1.700  123.605  8.342  49.888 305.082  141.853 196.285 
 Provisão sinistro ocorrido não avisado  8.009  5.461  10.167  12.732  49.278  51.866  31.485  32.094 
 Provisão de despesas relacionadas  -  -  -  -  -  5.201  5.465  7.165 
Total de provisões administrativo  20.738  7.161  133.772  21.074  99.166 362.149  178.803 235.544 
(*) Diferença entre as estimativas inicial e final.
Tabela de desenvolvimento de sinistros judiciais brutos de resseguro:
Ano de aviso 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Até a data-base  -  7.125  -  28.476  - - - - 
Um ano mais tarde  -  8.636  55  29.362  587 - - - 
Dois anos mais tarde  -  11.042  2.482  29.325  1.678 - - - 
Três anos mais tarde  -  25.495  3.244  29.326  1.936 - - - 
Quatro anos mais tarde  -  114.625  5.758  29.327 - - - - 
Cinco anos mais tarde  -  117.462  5.745 - - - - - 
Seis anos mais tarde  -  118.265 - - - - - - 
Sete anos mais tarde  - - - - - - - - 
Posição em 31/12/2021  -  118.265  5.745  29.327  1.936  -  -  - 
Falta acumulada (*) -  111.140  5.745  851  1.936 - - - 
Falta acumulada (%) - 1560% - 3% - - - - 
Ano de pagamento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Um ano mais tarde -  -  -  29.320 - - - - 
Dois anos mais tarde -  -  -  29.320 - - - - 
Três anos mais tarde -  -  -  29.320 - - - - 
Quatro anos mais tarde -  112.500  -  29.320 - - - - 
Cinco anos mais tarde -  113.670  - - - - - 
Seis anos mais tarde -  113.670 -  - - - - - 
Posição em 31/12/2021 -  112.500  -  29.320 - - - - 
 Provisão de sinistros a liquidar  42  7.156  8.672  39.613  28.068  5.961  11.234 12.283
Provisão de despesas relacionadas  5  3  1.155  1.486  1.161  664  2.587  1.565 
Total de provisões judiciais  47  7.159  9.827  41.099  29.229  6.625  13.821 13.848 
Ano de aviso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Até a data-base  -  -  7.125  -  28.476  -  -  - 
Um ano mais tarde  -  -  8.636  55  29.362  587  -  - 
Dois anos mais tarde  -  -  11.042  2.482  29.325  1.678  -  - 
Três anos mais tarde  -  -  25.495  3.244  29.326  -  -  - 

Quatro anos mais tarde  -  - 
 

114.625  5.758  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde  -  -  117.42  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde  -  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2020  -  - 117.462  5.758  29.326  1.678  -  - 
Falta acumulada (*)  -  - 110.337  5.758  850  1.678  -  - 
Falta acumulada (%) -    - 1.549% 1.509% 3% 3% -   -    
Ano de pagamento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Um ano mais tarde  -  -  -  -  29.320  -  -  - 
Dois anos mais tarde  -  -  -  -  29.320  -  -  - 
Três anos mais tarde  -  -  -  -  29.320  -  -  - 
Quatro anos mais tarde  -  - 112.500  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde  -  -  113.670  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2020  -  - 113.670  -  29.320  -  -  - 
 Provisão de sinistros a liquidar  42  42  7.156  8.672  39.613  28.068  5.961 11.234 
 Provisão de despesas relacionadas  -  5  3  1.155  1.486  1.161  664  1.443 
Total de provisões judiciais  42  47  7.159  9.827  41.099  29.229  6.625 12.677 
(*) Diferença entre as estimativas inicial e final. b) Operações de resseguros - Devido às particularidades das operações 
de resseguro, a Austral não possui informações detalhadas de cada sinistro oriundo de contratos automáticos com a 
evolução individualizada do seu valor no tempo. Assim, esse montante de sinistro varia à medida que as informações mais 
atualizadas são obtidas através das prestações de contas enviadas pelas cedentes sobre os contratos subscritos. A seguir 
apresentaremos o desenvolvimento dos sinistros avisados à Austral por ano de subscrição, os pagamentos de sinistros e 
a atualização de sinistros judiciais de cada ano. Nessa análise, os contratos subscritos em moeda estrangeira foram con-
vertidos pela taxa de câmbio informada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, na data-base de 31 de dezembro de 2021.
Desenvolvimentos dos sinistros avisados de resseguro:
Ano de aviso 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
No ano de subscrição  179.809  221.066  57.376  191.642 139.235 219.286 1.008.414 
Um ano após o ano de subscrição  177.672  285.810  407.092  481.081 298.468  - 1.650.123 
Dois anos após o ano de subscrição  54.566  148.478  123.693  132.452  -  -  459.189 
Três anos após o ano de subscrição  4.111  (3.800)  6.997  -  -  -  7.308 
Quatro anos após o ano de subscrição  (6.634)  681  -  -  -  -  (5.953)
Cinco anos após o ano de subscrição  3.167  -  -  -  -  -  3.167 
Total  412.691  652.235  595.158  805.175 437.703 219.286 3.122.248 

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Pagamentos  386.512  609.366  533.584  686.665 284.521 175.312 2.675.960 
Posição em 31/12/2021        446.288 
Passivo em relação a anos anteriores a 2016      131.925
Expectativa de salvado/ ressarcimento        (7.225)
Eliminação das operações dentro do grupo     (23.638)
Posição ajustada PSL        547.350
Ano de aviso 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
No ano de subscrição  126.273  177.524  218.572  54.051 188.041 138.163  902.624 
Um ano após o ano de subscrição  111.714  162.813  239.580  326.451 473.742  - 1.314.300 
Dois anos após o ano de subscrição  142.235  53.416  135.223  111.568  -  -  442.442 
Três anos após o ano de subscrição  48.808  4.342  (5.014)  -  -  -  48.136 
Quatro anos após o ano de subscrição  (16.637)  (6.097)  -  -  -  -  (22.734)
Cinco anos após o ano de subscrição  5.474  -  -  -  -  -  5.474 
Total  417.867  391.998  588.361  492.070 661.783 138.163 2.690.242 
Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Pagamentos  334.831  365.341  537.696  390.777 487.235 107.765 2.223.645 
Posição em 31/12/2020        466.597 
Passivo em relação a anos anteriores a 2015       83.500 
Expectativa de salvado/ ressarcimento        (9.514)
Eliminação das operações dentro do grupo       (36.781)
Posição ajustada PSL        503.802 
Para a Austral Resseguros Especiais, como 100% das provisões técnicas estão resseguradas através de um contrato 
de Loss Portfolio Transfer,o resultado do triângulo é zero.
24. Passivo de arrendamento: 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial - principal 13.786  16.219 
Adições  5.850  864 
Pagamentos  (4.808)  (3.297)
Saldo final - principal  14.828  13.786 
Saldo inicial - juros a apropriar (2.723)  (3.775)
Adições  (1.220)  (167)
Despesas de juros  1.558  1.219 
Saldo final - juros a apropriar  (2.385)  (2.723)
Saldo final arrendamento 12.443  11.063 
Total circulante  2.955  2.218 
Total não circulante  9.488  8.845 
25. Outros débitos operacionais:

31/12/2021 31/12/2020
Impostos e encargos sociais a recolher  14.069 22.464
Encargos trabalhistas  3.165 2.603
Impostos e contribuições  7.538 712
Depósitos de terceiros  50.658 19.924
Total  75.430 45.703
26. Provisões para ações judiciais: Em 31 de dezembro de 2021, a Austral não possuía nenhuma ação judicial que 
seja ré, de natureza trabalhista ou tributária, possuindo apenas ações judiciais de natureza cível, que se encontram pro-
visionadas na rubrica de provisão de sinistro a liquidar judicial. A movimentação dos valores prováveis de desembolso 
futuro, estão demonstradas na tabela abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial 11.270  5.992 
Adições  388.961  392.183 
Baixas  (387.904)  (386.905)
Total 12.327  11.270
Em 31 de dezembro de 2021, a Austral possuía 3 causas referentes a ações de cobranças, com probabilidade de 
perda possível (2 em 31 de dezembro de 2020) e 17 com probabilidade de perda remota (10 em 31 de dezembro 
de 2020). Os valores reclamados dessas causas somam, respectivamente R$ 6.531 (R$ 5.470 em 31 de de-
zembro de 2020) e R$ 5.796(R$ 5.800em 31 de dezembro de 2020). Todas as causas possuem natureza cível. 
27. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 o capital social no valor de R$ 508.103 (R$ 508.103 
em 31 de dezembro 2020) subscrito e integralizado é representado por 281.519.205 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal (281.519.205 em 31 de dezembro de 2020). Em 28 de abril de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada, foi deliberado o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$ 6.990, com a emissão de 1.865.625 
ações ordinárias e 1.854.371 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Assim, o capital social aumen-
tou de R$ 308.053 para R$ 315.043 e o número total de ações de 243.614.411 para 247.334.407, todas nominativas e 
sem valor nominal. O aumento do capital social foi realizado mediante a capitalização de parte dos créditos detidos pelos 
acionistas a título de juros sobre capital próprio declarados e não pagos. Em 28 de setembro de 2020 foi deliberado novo 
aumento do capital social no valor de R$ 110.700 mediante a capitalização de parte das reservas de lucros da Companhia, 
sendo certo que não houve emissão de novas ações. A última movimentação no capital social da Companhia aconteceu 
em 31 de dezembro de 2020 quando, em Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberado o aumento do capital social da 
Companhia, no valor total de R$ 82.360, mediante a emissão de 34.184.798 ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 2,4093 por ação. A integralização do aumento de capital aprovado em 31 de 
dezembro de 2020 foi realizada mediante a conferência ao capital social da Companhia de 70.674.069 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, representativas de 23,35% do capital social da Austral Resseguradora S.A. Neste ato, 
o Grupo Plural deixou de ser acionista direto da Austral Resseguradora S.A. e se tornou detentor de 10,27% do capital 
social da Austral Participações. O IFC, por sua vez, também deixou de ser acionista direto da Austral Resseguradora 
S.A. e teve sua participação acionária na Companhia alterada para 19,01%. Em 14 de outubro de 2020, em Assembleia 
Especial de Preferencialistas, os acionistas titulares de 100% das ações preferenciais da Companhia aprovaram, de forma 
prévia, a conversão de 123.293.130 ações preferenciais de emissão da Companhia em 123.293.130 ações ordinárias de 
emissão da Companhia, considerando a relação de troca de 1 (uma) ação preferencial por 1 (uma) ação ordinária, sem 
alterar o valor do capital social da Companhia. Tendo em vista o consentimento da totalidade dos acionistas preferencia-
listas em relação à conversão das ações preferenciais de sua titularidade em ações ordinárias, a referida conversão foi 
aprovada, na mesma data, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e, consequentemente, o capital social 
da Companhia passou a ser composto exclusivamente de ações ordinárias. b) Reservas de lucros - As reservas de 
lucros são compostas pela reserva legal, constituída por valor correspondente a 5% do lucro do exercício, e o restante é 
destinado para reserva de retenção de lucros. A reserva legal será constituída, obrigatoriamente, pela Companhia, até 
que seu valor atinja 20% do capital social realizado ou, se somada à reserva de capital, exceder a 30% do capital social.
 31/12/2021  31/12/2020
Lucro líquido do exercício 70.044 (4.841)
Ajustes (16) 214
Lucro líquido do exercício ajustado  70.028  (4.627)
Destinação para reserva legal (3.501) -
Base de cálculo 66.527 -
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% 16.632 -
Valor dos juros sobre capital próprio creditado (*) 13.000 3.647
IRRF 522 337
Dividendos propostos 4.154 -
Constituição de Reserva de Lucro Estatutária 49.373 -
(*) De acordo com a faculdade prevista na Lei nº 9.249/95, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a 
Companhia creditou juros sobre o capital próprio dentro dos limites fiscais no montante de R$ 13.000 e R$ 3.647 (bruto de 
imposto de renda retido na fonte) e no montante de R$ 12.478 e R$ 3.310 (líquidos de imposto de renda retido na fonte), 
respectivamente, a favor de seus acionistas. Os juros sobre capital próprio são tratados para fins fiscais como despesa 
financeira, e, portanto, são dedutíveis. c) Dividendos mínimos obrigatórios e juros sobre capital próprio - O estatuto social 
da Companhia estabelece um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido anual, ajustado na forma prevista 
pelo artigo nº 202 da Lei nº 6.404/76. d) Dividendos e JCP Pagos e Recebidos

Companhia
Dividendos e JCP Recebidos Dividendos e JCP Pagos
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Austral Participações II 816 17.512 - -
Vinci Capital Partners - - - 3.929 
International Finance Corporation - - - 6.129 
Austral Seguradora S.A. 10.000 - - -
Austral Resseguradora S.A. 794 - - -
Outros - - - 3.341 
Total 11.610 17.512 - 13.399 

Consolidado
Dividendos e JCP Recebidos Dividendos e JCP Pagos
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Vinci Capital Partners - - - 3.929 
InternationalFinance Corporation - - - 6.752 
Grupo Plural - - - 3.550 
Outros - - - 3.341 
Total - - - 17.572 
e) Detalhamento do patrimônio líquido ajustado - PLA e exigência de capital (*)

Operações de seguro Operações de resseguro
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021  31/12/2020
Patrimônio líquido 192.547 190.244 341.974 330.955
Ajustes contábeis (6.377) (4.168) (59.257) (62.682)
Ajustes associados á variação dos valores econômicos 7.680 2.626 7.645 2.501
Ajuste do excesso de PLA de nível 2 e PLA de nível 3 (287) - - -
Patrimônio líquido ajustado – PLA 193.563 188.702 290.362 270.774
Capital base - CB (a) 15.000 15.000 60.000 60.000
Capital adicional de risco de subscrição 12.214 16.641  77.650  96.902 
Capital adicional de risco operacional 7.881 7.463  5.927  5.350 
Capital adicional de risco de crédito 25.453 16.695  36.737  40.484 
Capital adicional de risco de mercado 12.722 6.765  14.704 8.051
Benefício da diversificação (11.538) (8.606)  (22.842)  (20.659)
Capital de risco - CR (b) 46.732 38.958  112.176  130.128 
Capital mínimo requerido - CMR maior entre (a) e (b) 46.732 38.958 112.176 130.128
Patrimônio líquido ajustado 193.563 188.702 290.362 270.774
(-) Exigência de capital - EC (46.732) (38.958) (112.176) (130.128)
Suficiência de capital - R$ 146.831 149.744 178.186 140.646
Suficiência de capital (% PLA / CMR) 414% 484% 259% 208%
(*) O capital mínimo requerido que a sociedade supervisionada deverá manter a qualquer tempo para operar deve ser o 
maior valor entre capital base e o capital de risco. 
28. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social, calculados com base nas 
alíquotas vigentes, estão reconciliados, como se segue:

Consolidado
IRPJ CSLL

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes dos impostos  95.816  (18.109)  95.816  (18.109)
Alíquota nominal 25% 25% 20% 15%
Impostos à alíquota nominal  (23.954)  4.527  (19.163)  2.716 
Adições e exclusões temporárias:  7.647  (12.251)  4.736  4.085 
Variação cambial  10.974  (6.104)  10.974  (6.104)
Ajuste TVM  6.924  14.261  6.924  14.261 
Participação nos lucros  6.852  (2.087)  3.941  (2.541)
Deságio na Aquisição de Investimento  (26.449)  (17.473)  (26.449)  (683)
Outras  9.346  (848)  9.346  (848)
Adições e exclusões definitivas:  (18.989)  4.869  (19.936)  718 
Despesas indedutíveis  (18.989)  4.869  (19.936)  718 
IRPJ e CSSL correntes  (17.371)  6.185  (13.390)  1.869 
IRPJ e CSSL diferidos  3.345  2.607  1.644  1.481 

 (14.026)  8.792  (11.746)  3.350 
Alíquota efetiva 14,64% 48,55% 12,26% 18,50%
29. Transações com partes relacionadas: Os saldos patrimoniais e de resultados decorrentes de transações com 
partes relacionadas estão demonstrados a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
 Ativo Ativo

Classificação Companhia Consolidado Companhia Consolidado
Austral Seguradora S.A. (a) Controladas  9.000  -  -  -
Austral Resseguradora S.A. (b) Controladas  11.900 - - -
Total   20.900  -  -  -

31/12/2021 31/12/2020 
Passivo Passivo 

Classificação Companhia Consolidado Companhia Consolidado

Vinci Gestora de Recursos Ltda. (c)
Outras partes 
relacionadas - 90 - 2.289

Administradores (d) Pessoal chave - - - 1.763
Total - 90 - 4.052
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31/12/2021 31/12/2020 
Despesas Despesas

Classificação Companhia Consolidado Companhia Consolidado
Vinci Gestora de Recursos Ltda. (c) Outras partes relacionadas - 672 - 3.136
Administradores (d) Pessoal chave 241 5.600 192 4.596
Total 241 6.272 192 7.732
(a) Valor referente a Juros sobre capital Próprio proveniente de investimento na Austral Seguradora S.A.; (b) Valor referente a Juros sobre capital Próprio prove-
niente de investimento na Austral Resseguradora S.A.; (c) São operações que envolvem pagamento de taxa de administração da carteira de investimento para 
Austral Seguradora S.A. e Austral Resseguradora S.A.; e (d) Valor referente aos benefícios pagos e a pagar aos administradores (diretoria estatutária e conselho). 
30. Incentivo baseado em ações: Em Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 01 de outubro de 2013, foi aprovado o primeiro plano de opção 
de compra de ações da Companhia. O primeiro plano estabelece condições 
gerais de outorga pela opção de compra de ações preferenciais a profissionais 
elegíveis, membros da Administração e empregados da Companhia e de suas 
controladas pelos serviços prestados, sendo certo que os termos e condições 
das outorgas são definidos e administrados pelo comitê de gestão, segundo as 
diretrizes e condições estabelecidas pelo plano de opção de compra de ações 
e que o plano será liquidado em ações da Companhia caso e quando as opções 
forem exercidas, mediante o pagamento pelo preço de exercício a ser efetuado 
pelo participante. Em reuniões do comitê de gestão realizadas em 01 e 02 de 
outubro de 2013, foram aprovados o primeiro e segundo programas de opções 
de compra de ações, nos quais a Companhia outorgou opções de compra aos 
beneficiários totalizando 4.500.000 opções. Em reunião do comitê de gestão 
realizada em 19 de dezembro de 2014, foi aprovado o terceiro programa de 
opções de compra de ações, nos quais a Companhia outorgou opções de 
compra aos beneficiários totalizando 4.832.137 opções. Em reunião do comitê 
de gestão realizada em 01 de abril de 2016, foi aprovado o quarto programa 
de opções de compra de ações, nos quais a Companhia outorgou opções de 
compra aos beneficiários totalizando 76.616 opções. Em Assembleia Geral Ex-
traordinária, realizada em 18 de março de 2016, foi aprovado o segundo plano 
de opção de compra de ações da Companhia. O segundo plano estabelece 
condições gerais de outorga de opções de compra de ações preferenciais de 
emissão da Companhia a profissionais elegíveis, membros da Administração 
e empregados da Companhia e de suas controladas e/ou subsidiárias, pelos 
serviços prestados, sendo certo que os termos e condições das outorgas 
são definidos e administrados pelo comitê de gestão, segundo as diretrizes 
e condições estabelecidas pelo plano de opção de compra de ações e que o 
plano será liquidado em ações da Companhia, caso e quando as opções forem 
exercidas, mediante o pagamento pelo preço de exercício a ser efetuado pelo 
participante. Em reunião do comitê de gestão realizada em 01 de abril de 2016, 
foi aprovado o primeiro programa de opções de compra de ações do segundo 
plano, nos quais a Companhia outorgou opções de compra aos beneficiários 
totalizando 1.884.307 opções. Em reunião do comitê de gestão realizada em 05 
de setembro de 2016, foi aprovado o segundo programa de opções de compra 
de ações do segundo plano, no qual a Companhia outorgou opções de compra 
aos beneficiários totalizando 75.748 opções. A Companhia concede a cada 
beneficiário uma opção de venda às ações que forem adquiridas em função do 
exercício da opção de compra pelo participante, assim como possui uma opção 
de recompra de tais ações. O prazo e preço de exercício de tais opções estão 
determinados em contratos individuais firmados entre a Companhia e os par-
ticipantes. A tabela a seguir concilia as opções de compra de ações em aberto 
na sua totalidade, no início e fim do período findo em 31 de dezembro de 2021:

Quantidade de 
opções

Preço médio 
ponderado

Total de opções canceladas até 31/12/2020  (3.705.706) 0,47
Total de opções em aberto em 31/12/2020  4.708.047 0,44
Total de opções exercíveis em 31/12/2020  4.708.047 0,44
Total de opções canceladas até 31/12/2021 (77.250) 0,44
Total de opções em aberto em 31/12/2021  4.630.797 0,44
Total de opções exercíveis em 31/12/2021  4.630.797 0,44
Caso o beneficiário tenha seu contrato de trabalho rescindido voluntariamen-
te ou involuntariamente, sem justa causa, as opções que ainda não sejam 
passíveis de exercício são automaticamente extintas, sem qualquer direito a 
indenização ou compensação, e as opções já passíveis de exercício poderão 
ser exercidas em um determinado prazo, conforme disposto em cada con-
trato individual. Na hipótese que o contrato de trabalho do beneficiário seja 
rescindido por justa causa, todas as opções que possam ser exercidas, mais 
aquelas que não possam ainda ser exercidas são automaticamente extintas 
de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização. As 
4.630.797 opções em aberto representam uma diluição de até 1,67% sobre 
um total de 281.519.205 ações da Companhia.  O efeito do incentivo com base 
em opções para compra de ações referente aos colaboradores registrados 
nas controladas, que fizeram jus às opções da Companhia, está registrado no 
patrimônio líquido como reserva de capital no período findo em 31 de dezembro 
de 2021 no montante de R$ 2.221 (R$ 2.254 em 31 de dezembro de 2020). 

g) Resultado com resseguro e retrocessão 31/12/2021 31/12/2020
Receitas com resseguro  76.917  91.890 
Despesas com resseguro  (890.004)  (695.458)
Receitas com retrocessão  254.743  297.713 
Receitas com participação nos lucros  23.796  (15.378)
Despesas com retrocessão  (365.864)  (330.708)
Salvados e ressarcidos  (4.911)  2.645 
Outros créditos de retrocessão cedida  894  100 
Total  (904.429)  (649.196)
 Companhia
h) Despesas com tributos 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com PIS  (374)  (122)
Despesas com COFINS  (1.729)  (564)
Outros tributos  (1.199)  (1)
Total  (3.302)  (687)

Consolidado
Despesas com tributos 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com PIS (3.934)  (3.704)
Despesas com COFINS (20.541)  (19.279)
Outros tributos (7.488)  (3.732)
Total (31.963)  (26.715)
 Companhia
i) Despesas administrativas 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com remuneração direta  (988)  (712)
Despesas com encargos sociais  (149)  (104)
Despesas serviços de terceiros  (513)  (218)
Despesas com localização e funcionamento  (166) -
Outras despesas administrativas  (529)  (186)
Total  (2.345)  (1.220)
 Consolidado
Despesas administrativas 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com remuneração direta  (36.517)  (25.645)
Despesas com benefícios  (6.613)  (5.850)
Despesas com encargos sociais  (8.332)  (6.293)
Despesas serviços de terceiros  (21.997)  (14.323)
Despesas com localização e funcionamento  (3.616)  (3.982)
Despesas com depreciação e amortização  (6.368)  (4.741)
Despesas com publicidade e propaganda  (646)  (329)
Outras despesas administrativas  (2.184)  (1.989)
Total  (86.273)  (63.152)
 Companhia
j) Resultado financeiro 31/12/2021 31/12/2020
 Títulos para negociação 211  12 
Juros sobre capital próprio 9.510 -
Outras  225  125 
Receitas financeiras 9.946  137 
Despesas com juros (2.649) -
Outras despesas -  (1)
Despesas financeiras (2.649)  (1)
Total 7.297  136 
 Consolidado
Resultado financeiro 31/12/2021 31/12/2020
 Títulos para negociação 8.587 -
 Títulos disponíveis para venda 37.555  28.135 
Oscilação cambial - operações de seguros e 
resseguros  5.499  57.346 
 Outras receitas 1.020  360 
Receitas financeiras  52.661  85.841 
   
 Títulos para negociação -  (6.313)
 Juros sobre capital próprio (13.000)
 Despesas com Juros (2.674)  (1.857)
 Despesas financeiras (15.674)  (8.170)
Total 36.987  77.671 
 Companhia
k) Resultado patrimonial 31/12/2021 31/12/2020
Equivalência 52.062  (2.412)
Compra vantajosa 26.449 -
Juros sobre capital próprio (9.510) -
Total 69.001  (2.412)
 Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Compra vantajosa  26.449 -
Juros sobre capital próprio 13.000 -
Total 39.449 -

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

31. Resultado por ação (Consolidado) – básico e diluído: As tabelas a seguir 
reconciliam o lucro (prejuízo) líquido dos períodos aos montantes usados para 
calcular o resultado por ação básico e diluído:

31/12/2021 31/12/2020
Resultado líquido do exercício  70.044 (4.841)
Média ponderada das ações  281.519  263.595
Resultado por ação em R$ - Básico 0,2488 (0,0184)
Resultado líquido do exercício  70.044 (4.841)
Média ponderada das ações diluídas  286.150 268.462
Resultado por ação em R$ - Diluído 0,2448 (0,0180)
O resultado por ação básico é calculado a partir da divisão do lucro (pre-
juízo) atribuível aos detentores de ações pela média ponderada do nú-
mero de ações ordinárias e preferenciais em circulação no ano. O resul-
tado por ação diluído é calculado a partir da divisão do lucro (prejuízo) 
atribuível aos detentores de ações pela média ponderada ajustada do 
número de ações ordinárias e preferenciais em circulação no ano, excluin-
do-se a média ponderada das ações em tesouraria. Os fatores diluidores 
referem-se a opções do plano de incentivo de pagamento baseado em ações. 
32. Detalhamento de contas de resultado:
a) Prêmios emitidos líquidos 31/12/2021 31/12/2020
Prêmios diretos 1.018.966  1.114.063 
Cosseguro aceito de congêneres  107.626  16.867 
Prêmio cedido em cosseguro  (24.038)  (39.569)
Prêmios de resseguros  896.971  683.347 
Prêmio de riscos vigentes não emitidos  (187)  (44.471)
Prêmios de retrocessão aceita  9.969  64.017 
Total 2.009.307  1.794.254 
b) Variação das provisões técnicas 31/12/2021 31/12/2020
Provisão de prêmio não ganho  (121.898)  (191.876)
Provisão excedente técnico  (331)  (4.648)
Outras provisões  2.036 -
Total  (120.193)  (196.523)
c) Sinistros ocorridos 31/12/2021 31/12/2020
Indenizações diretas  (707.446)  (809.436)
Despesas diretas  (5.663)  (4.199)
Recuperação de sinistro  354  2.172 
Salvados e ressarcimentos  8.923  (1.641)
Sinistros ocorridos, mas não avisados direto  (56.517)  (60.890)
Total  (760.349)  (873.994)
d) Custos de aquisição 31/12/2021 31/12/2020
Comissões  (74.941)  (82.079)
Recuperação de comissões  368  3.648 
Variação das despesas de comercialização 
diferidas 3.182  16.570 
Total (71.391)  (61.861)
e) Outras receitas e despesas diretamente 
associadas com as operações de seguros 31/12/2021 31/12/2020
Outras receitas  1.067  1.053 
Participação nos lucros com resseguro aceito  (7.236)  4.605 
Tarifa bancária  (179)  (53)
Inspeção de risco  (170)  (339)
Despesas com emissão de apólice  (2.901)  (3.969)
Outras despesas  (6.284)  (12.581)
Total  (15.703)  (11.284)
f) Provisão para perda de valor recuperável 31/12/2021 31/12/2020
Créditos das operações com seguros, 
resseguros e retrocessão aceita  878  (6.599)
Ressarcimento a recuperar  1.500  (37.032)
Débito das operações com seguros e 
resseguros  (2.004)  36.693 
Total  374  (6.938)
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33. Responsáveis:

Aos acionistas da Austral Participações S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Austral Participações S.A. (Com-
panhia), 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 opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Austral Participações 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 “Respon-
sabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Có-
digo 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: Prin-
cipais 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 demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assun-
tos. Provisões técnicas de seguros e resseguros: Veja as Notas 3.9, 3.16 e 22 das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas - Principais assuntos de auditoria - A Companhia, através das suas controladas,  possui 
provisões técnicas relacionados a contratos de seguro e ativos de resseguros e retrocessões. Tais provisões técnicas 
e ativos de resseguros e retrocessões, bem como o teste de adequação de passivos, efetuado com base em métodos 
estatísticos e atuariais, requerem julgamento da Companhia na determinação de metodologias e premissas que in-
cluem, entre outras, experiência histórica de pagamento de sinistros, de  atraso no recebimento de prêmios, expec-
tativa de salvados, estimativas de fluxos de caixa futuros e taxas de juros. Devido à relevância dessas provisões 
técnicas e ativos de resseguros e retrocessões, e o impacto que eventuais mudanças nas premissas de cálculo po-
deriam causar nas demonstrações financeiras consolidadas, consideramos esse assunto relevante para a nossa 
auditoria. Como auditoria endereçou esse assunto - Com base em amostragem, nossos procedimentos de audito-
ria incluíram, entre outros: - avaliação do desenho dos controles internos relevantes e, com base em amostragem, a 
efetividade operacional dos controles internos chave relacionados com os processos de determinação e mensuração 
das provisões técnicas e ativos de resseguros e retrocessões e do teste de adequação dos passivos. - com o supor-
te técnico de nossos especialistas na área atuarial, avaliamos as metodologias, a consistência dos dados e a razoa-
bilidade das premissas, tais como experiência histórica de pagamento de sinistros, de  atraso no recebimento de 
prêmios, expectativa de salvados, estimativas de fluxos de caixa futuros  e taxas de juros, utilizadas na mensuração 
das provisões técnicas e ativos de resseguros e retrocessões e do teste de adequação dos passivos, bem como 
efetuamos, com base em amostragem, recálculo dessas provisões técnicas e ativos de resseguros e retrocessões, e 
do teste de adequação dos passivos e avaliação sobre as bases de dados utilizadas nos cálculos atuariais. Os nos-
sos procedimentos de auditoria incluíram também a avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações finan-
ceiras consolidadas, em especial a divulgação da natureza e extensão dos riscos resultantes de contratos de seguro. 
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que as premissas e 
metodologias utilizadas para mensuração das provisões técnicas e ativos de resseguros e retrocessões,  os montan-
tes envolvidos, assim como as divulgações relacionadas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 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 apresen-
tadas 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, con-
forme 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 conjun-
to. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o rela-
tório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreen-
dem 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 rela-
tório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade 
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-

tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparen-
ta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas - 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 inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distor-
ção 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 des-
sa 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. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 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 ceti-
cismo 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, planeja-
mos 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 rela-
ção 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 condi-
ções 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 apro-
priada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para ex-
pressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela dire-
ção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança decla-
ração 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 inde-
pendência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunica-
ção com os responsáveis pela governança, 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 regulamen-
to 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, 23 de março de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda. CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ-086312/O-6
Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria

Aos Srs. Membros dos Conselhos de Administração da Austral Participações S.A. Rio de Janeiro - RJ - O 
Comitê de Auditoria (“Comitê”) da Austral Participações S.A. (“Austral Participações” ou “Companhia”), instituído nos 
termos da regulamentação aplicável, funciona em conformidade com o estatuto social da Companhia e com o regi-
mento interno aprovado pelo Conselho de Administração. Compete ao Comitê de Auditoria assessorar o Conselho 
de Administração em suas funções de auditoria e fiscalização e manifestar-se sobre (i) a qualidade, adequabilidade e 
fidedignidade das demonstrações financeiras, (ii) a eficácia do sistema de controles internos; e (iii) a efetividade das 
auditorias interna e independente, inclusive, quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos 
aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e políticas internas. No decorrer do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2021, o Comitê desenvolveu suas atividades com base em um plano de trabalho elaborado nos termos do seu 
regimento interno, que incluiu, principalmente: (i) reuniões com a Alta Administração e com os principais gestores; 
(ii) acompanhamento e monitoramento dos trabalhos das áreas responsáveis pela elaboração das demonstrações 
financeiras, pelo sistema de controles internos, pelas atividades de gestão de riscos e pela função de compliance; (iii) 
avaliação do planejamento,  do escopo e da efetividade dos trabalhos executados pela  auditoria interna; (iv) avalia-
ção do escopo, desempenho, efetividade e independência dos auditores independentes; (v) avaliação da estrutura, 
funcionamento e efetividade dos sistemas de controles internos e compliance e de gerenciamento de riscos, bem 
como da qualidade e integridade das demonstrações financeiras; e (vi) análise e acompanhamento dos trabalhos 
desenvolvidos pela Companhia para enfrentamento dos efeitos da crise gerada pelo COVID-19. A responsabilidade 
pela elaboração 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 Ac-
counting Standards Board (IASB), é da Administração da Austral Participações. Também é de sua responsabilidade 
o estabelecimento de procedimentos que assegurem a qualidade das informações e processos utilizados na prepara-
ção das demonstrações financeiras, o gerenciamento dos riscos das operações e a implementação e supervisão das 
atividades de controle interno e compliance. A auditoria independente é responsável por examinar as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, e emitir relatório sobre sua adequação em conformidade com as normas bra-

sileiras de auditoria estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como com as normas interna-
cionais de auditoria. A auditoria interna tem a responsabilidade pela avaliação da eficácia dos controles internos e do 
gerenciamento de riscos e dos processos que asseguram a aderência às normas e procedimentos estabelecidos pela 
Administração e às normas legais e regulamentares aplicáveis às atividades da Austral Participações. O Comitê atua 
por meio de reuniões, nas quais conduz análises a partir de documentos e informações que lhe são submetidos, além 
de outros procedimentos que entenda necessários. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas 
da Administração, dos auditores independentes, da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos 
e de controles internos e nas suas próprias análises decorrentes de observação direta. O Comitê estabeleceu com 
os auditores independentes canal regular de comunicação, tendo tomado ciência do plano anual de trabalho e dos 
trabalhos realizados e seus resultados, inclusive do Relatório dos Auditores Independentes que está sendo emitido 
nesta data. O Comitê também avaliou a aderência dos auditores independentes às políticas e normas que tratam da 
manutenção e do monitoramento da objetividade e independência com que essas atividades devem ser exercidas. 
O Comitê avaliou os processos de elaboração das demonstrações financeiras e debateu com a Administração e com 
os auditores independentes as práticas contábeis relevantes utilizadas e as informações divulgadas. O Comitê man-
teve reuniões com o Diretor-Presidente e com outros Diretores da Austral Participações e, nessas reuniões, teve a 
oportunidade de apresentar sugestões e recomendações à Administração sobre assuntos relacionados às áreas que 
estão no âmbito de sua atuação. O Comitê não tomou ciência da ocorrência de evento, denúncia, descumprimento 
de normas, ausência de controles, ato ou omissão por parte da Administração ou evidência de fraude que, por sua 
relevância, colocassem em risco a continuidade da Austral Participações ou a fidedignidade de suas demonstrações 
financeiras. Cumpridas as suas atribuições, na forma acima descrita, o Comitê é de opinião que as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas da Austral Participações S.A., correspondentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2021, devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes, estão em condições de serem 
aprovadas pelo Conselho de Administração. Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.

Margo Isabel Black - Presidente  |  Paulo Pereira Ferreira - Membro
Leonardo de Assis Portugal - Membro  |  Paulo Roberto Batista Machado - Membro
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Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 33.254.319/0001-00  
Sede: Praça XV de Novembro, 20 - 11o andar - salas 1.101 e 1.102 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil
Ativo Nota 2021 2020      
Disponibilidades ........................................................................  4 16.474 11.577
Instrumentos Financeiros.........................................................   4.515.976 4.273.579
- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ....................................  5 1.047.273 1.245.958
- Títulos e Valores Mobiliários .....................................................  6 22.896 22.590
- Operações de Crédito ...............................................................  7 2.343.812 2.104.206
- Outros Instrumentos Financeiros ..............................................  8 1.101.995 900.825
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de  
 Crédito ......................................................................................  7f (663.658) (729.882)
- Operações de Crédito ...............................................................   (585.461) (663.624)
- Outros Créditos .........................................................................   (78.197) (66.258)
Créditos Tributários ..................................................................  25c 430.408 466.575
Imobilizado de Uso ....................................................................  9 17.502 18.628
Intangível ....................................................................................  10 20.249 18.710
Depreciações e Amortizações ..................................................   (16.855) (16.660)
- Imobilizado de Uso ....................................................................  9 (7.966) (11.053)
- Intangível ...................................................................................  10 (8.889) (5.607)
Outros Ativos .............................................................................  11 82.006 17.677
Provisões para Redução ao Valor Recuperável de Ativos ....   (350) (350)
Total do Ativo .............................................................................   4.401.752 4.059.854

Passivo Nota 2021 2020      
Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros .....................   1.834.672 1.568.321
- Recursos de Instituições Financeiras........................................  14a 1.723.073 1.428.199
- Outros Passivos Financeiros.....................................................  15 111.599 140.122
Provisões ...................................................................................   265.432 255.902
- Outras Provisões .......................................................................  12 265.432 255.902
Impostos Diferidos ....................................................................  25e 11.175 9.875
Outros Passivos ........................................................................  16 216.120 260.293
Total do Passivo ........................................................................   2.327.399 2.094.391

Patrimônio Líquido ....................................................................  17
Capital Social...............................................................................   1.757.423 1.761.996
Reservas de Capital ....................................................................   1.158 1.158
Reservas de Lucros.....................................................................   315.974 213.601
Outros Resultados Abrangentes..................................................   (202) (11.292)
Total do Patrimônio Líquido .....................................................   2.074.353 1.965.463

Total do Passivo e Patrimônio Líquido ...................................   4.401.752 4.059.854

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo 
(Banco Losango ou Instituição) relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil.

No exercício de 2021, o Banco Losango registrou Lucro Líquido no montante de R$ 195 milhões, Patrimônio 

Líquido de R$ 2.074 milhões e Ativos Totais de R$ 4.402 milhões.
A política de dividendos da Instituição assegura aos acionistas, o dividendo mínimo obrigatório, em cada semes-

tre, de 25% do lucro líquido ajustado, conforme previsto em seu estatuto social.
Agradecemos aos nossos clientes o apoio e confiança e aos nossos funcionários a dedicação ao trabalho.

Rio de Janeiro, RJ, 8 de fevereiro de 2022.
Diretoria

Saldos em 31 de dezembro de 2019 .......... 1.761.996 1.158 6.845 97.542 (3.520) - 1.864.021              
Ajustes de Avaliação Patrimonial .................. - - - - (7.772) - (7.772)
Lucro Líquido ................................................. - - - - - 234.931 234.931
Destinações: - Reservas ............................... - - 11.746 167.389 - (179.135) -
            - Juros sobre o Capital Próprio  - - - (69.921) - (17.376) (87.297)
            - Dividendos ............................. - - - - - (38.420) (38.420)              
Saldos em 31 de dezembro de 2020 .......... 1.761.996 1.158 18.591 195.010 (11.292) - 1.965.463              
Complemento de Dividendos de Exercícios  
 Anteriores..................................................... - - - (2.606) - - (2.606)
Redução de Capital ....................................... (4.573) - - - - - (4.573)
Ajustes de Avaliação Patrimonial .................. - - - - 11.090 - 11.089
Lucro Líquido ................................................. - - - - - 194.980 194.980
Destinações: - Reservas ............................... - - 9.748 95.231 - (104.980) -
            - Juros sobre o Capital Próprio  - - - - - (90.000) (90.000)              
Saldos em 31 de dezembro de 2021 .......... 1.757.423 1.158 28.340 287.634 (202) - 2.074.353              
Saldos em 30 de junho de 2021 ................. 1.761.996 1.158 22.990 255.086 (11.324) - 2.029.906              
Redução de Capital ....................................... (4.573) - - - - - (4.573)
Ajustes de Avaliação Patrimonial .................. - - - - 11.122 - 11.122
Lucro Líquido ................................................. - - - - - 107.004 107.004
Destinações: - Reservas ............................... - - 5.350 32.548 - (37.898) -
            - Juros sobre o Capital Próprio  - - - - - (90.000) (90.000)
            - Estorno de Dividendos........... - - - - - 20.894 20.894              
Saldos em 31 de dezembro de 2021 .......... 1.757.423 1.158 28.340 287.634 (202) - 2.074.353              

Receitas da Intermediação Financeira .....................................................................................................................  425.141 900.540 1.297.256
Operações de Crédito .................................................................................................................................................. 7g 580.501 1.115.519 1.270.976
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários ........................................................................................ 6b 33.587 48.843 26.280
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros ................................................................................  (188.947) (263.822) -
Despesas da Intermediação Financeira ...................................................................................................................  (49.751) (76.383) (55.757)
Operações de Captações no Mercado ......................................................................................................................... 14b (49.751) (76.383) (55.757)
Resultado da Intermediação Financeira...................................................................................................................  375.390 824.157 1.241.499
Reversão/(Despesa) de Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito ......................................  (162.834) (386.531) (677.726)
- Operações de Crédito ................................................................................................................................................  (162.527) (386.224) (669.414)
- Outros Créditos ..........................................................................................................................................................  (307) (307) (8.312)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira ........................................................................................................  212.556 437.626 563.773
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais ..............................................................................................................  (83.761) (149.284) (249.948)
Receitas de Prestação de Serviços.............................................................................................................................. 18 49.355 106.799 113.200
Despesas de Pessoal ................................................................................................................................................... 19 (41.376) (81.299) (126.351)
Outras Despesas Administrativas................................................................................................................................. 20 (75.463) (147.753) (174.236)
Despesas Tributárias .................................................................................................................................................... 21 (33.721) (65.703) (68.025)
Outras Receitas Operacionais...................................................................................................................................... 22 105.917 198.151 172.474
Outras Despesas Operacionais.................................................................................................................................... 23 (71.188) (122.279) (133.646)
Reversões/(Despesas) de Provisões ...........................................................................................................................  (17.285) (37.200) (33.364)
- Trabalhistas ................................................................................................................................................................ 13 (1.029) (2.057) (2.785)
- Fiscais ........................................................................................................................................................................ 13 316 822 356
- Cíveis ......................................................................................................................................................................... 13 (14.292) (28.819) (25.656)
- Outras.........................................................................................................................................................................  (2.280) (7.146) (5.279)
Resultado Operacional ..............................................................................................................................................  128.795 288.342 313.825
Resultado Não Operacional.......................................................................................................................................  (1.461) (1.461) (646)
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro ........................................................................................................  127.334 286.881 313.179
Imposto de Renda e Contribuição Social ..................................................................................................................... 25 (20.330) (91.901) (78.248)
Lucro Líquido ..............................................................................................................................................................  107.004 194.980 234.931        
Lucro por lote de mil ações em R$ ...........................................................................................................................  19,93 36,32 43,76        

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE ACUMULADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil

 Nota 2º Semestre 2021 2020        

 2o Semestre 2021 2020      
Lucro Líquido do Período ................................................................................................................................................................................................... 107.004 194.980 234.931
Itens que podem ser Reclassificados para a Demonstração de Resultado .................................................................................................................. (145) (178) 148
Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda ........................................................................................................................................................... (145) (178) 148
- Próprias ............................................................................................................................................................................................................................... (145) (178) 148
Itens que não podem ser Reclassificados para a Demonstração de Resultado ........................................................................................................... 11.267 11.267 (7.920)
Avaliação Atuarial .................................................................................................................................................................................................................. 11.267 11.267 (7.920)
Total dos Ajustes Não Incluídos no Lucro Líquido .......................................................................................................................................................... 11.122 11.089 (7.772)
Resultado Abrangente do Período .................................................................................................................................................................................... 118.126 206.069 227.159

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Reais mil

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

     Outros 
 Capital Reservas Reservas de Lucros Resultados Lucros               
Eventos Social de Capital Legal Estatutária Abrangentes Acumulados Totais               

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
 Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ............................................................................................................................... 127.334 286.881 313.179
 Ajustes ao Lucro Líquido antes dos Impostos:
  Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa .............................................................................................................. (19) (14) - 
  Constituição/Reversão e Atualização Monetária com Provisões Cíveis, Trabalhistas e Fiscais .......................................................................................  19.847 40.216 38.502
  Depreciação e Amortização ............................................................................................................................................................................................... 2.438 5.232 (3.721)
  Perda na Venda de Imobilizado de Uso............................................................................................................................................................................. 1.461 1.461 -
  Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito .................................................................................................................................. 162.834 386.531 677.726
 Lucro Líquido Ajustado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social .............................................................................................................. 313.895 720.307 1.025.686
  (Aumento)/Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez ....................................................................................................................................... 84.689 290.500 (487.271)
  (Aumento)/Redução em títulos para negociação............................................................................................................................................................... (48) (306) (819)
  (Aumento)/Redução em outros instrumentos financeiros .................................................................................................................................................. (142.497) (201.170) 218.002
  (Aumento)/Redução em operações de crédito .................................................................................................................................................................. (315.170) (703.993) (536.192)
  (Aumento)/Redução em outros ativos ............................................................................................................................................................................... (46.629) (52.846) 19.201
  Aumento/(Redução) em depósitos e demais instrumentos financeiros ............................................................................................................................. 208.195 266.351 44.181
  Aumento/(Redução) em outras provisões.......................................................................................................................................................................... (1.399) (30.686) - 
  Aumento/(Redução) em outros passivos ........................................................................................................................................................................... 12.631 3.014 (148.478)
  Imposto de renda e contribuição social pagos................................................................................................................................................................... (47.511) (141.784) (107.854)
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) das Atividades Operacionais ............................................................................................................................. 66.156 149.387 26.456
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
 Alienação/Vencimento de títulos disponíveis para venda .................................................................................................................................................... (172) (177) 148
 Aquisição de imobilizado de uso.......................................................................................................................................................................................... (2.975) (5.372) 610
 Aquisição de intangível ........................................................................................................................................................................................................ (1.264) (1.540) 1.668
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Investimentos ...................................................................................................................... (4.411) (7.089) 2.426
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:
 Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos ................................................................................................................................................................ - (41.027) (87.297)
 Redução de Capital ............................................................................................................................................................................................................. (4.573) (4.573) -
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Financiamentos ................................................................................................................... (4.573) (45.600) (87.297)
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa................................................................................................................................................... 57.172 96.698 (58.415)      
Caixa e equivalentes de caixa - Início do período ................................................................................................................................................................. 239.201 199.680 258.094
Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa ................................................................................................................. 19 14 - 
Caixa e equivalentes de caixa - Fim do período ................................................................................................................................................................... 296.392 296.392 199.679
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa................................................................................................................................................... 57.172 96.698 (58.415)      

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil

 2o Semestre 2021 2020      
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Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 33.254.319/0001-00  
Sede: Praça XV de Novembro, 20 - 11o andar - salas 1.101 e 1.102 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

1) CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo (Banco Losango ou Instituição), está autorizado pelo Banco Central do Brasil 
(Bacen) a operar sob a forma de banco múltiplo na prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às 
respectivas carteiras autorizadas (de investimento e de crédito, financiamento, investimento, intermediação de negó-
cios) de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor. É parte integrante da Organização Bradesco 
(Organização), utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnológicos, e suas demonstrações contábeis de-
vem ser entendidas neste contexto.
As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado 
financeiro, e certas operações têm a coparticipação ou a intermediação de instituições associadas, integrantes do 
sistema financeiro. Os benefícios dos serviços prestados entre essas instituições e os custos da estrutura operacional 
e administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.
Para fins de clareza e análise, informamos que os dados completos de todos os negócios de cartões constam nas 
Demonstrações Contábeis Consolidadas da Organização. Nas Demonstrações Contábeis do Banco Losango, estão 
sendo apresentadas parte dos negócios de cartões, ou seja, somente aqueles portfólios e ativos vinculados direta-
mente a esta entidade jurídica.
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), advindas da Resolução BCB no 2/20, 
incluindo as diretrizes emanadas das Leis no 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e no 6.404/76 (Lei das 
Sociedades por Ações), com as respectivas alterações introduzidas pelas Leis no 11.638/07 e no 11.941/09. Para a 
contabilização das operações, foram utilizadas as normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do 
Banco Central do Brasil (Bacen).
A Administração declara que as divulgações realizadas nas demonstrações contábeis do Banco Losango evidenciam 
todas as informações relevantes, utilizadas na sua gestão e que as práticas contábeis foram aplicadas de maneira 
consistente entre os períodos.
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, que são revisadas, no mínimo, anualmente, tais como: 
a mensuração de perdas estimadas com operações de crédito; estimativas do valor justo de determinados instru-
mentos financeiros; provisões cíveis, fiscais e trabalhistas; perdas por redução ao valor recuperável (impairment) 
de ativos não financeiros. Vale destacar que no 1o semestre de 2020, houve revisão de premissas de determinados 
ativos devido ao cenário econômico atual impactado pela pandemia provocada pelo Covid-19. Os resultados efetivos 
podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 8 de fevereiro de 2022.
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Banco Losango.
b) Apuração do resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem 
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se cor-
relacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes 
ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de 
natureza financeira são contabilizadas pelo critério pro rata die e calculadas com base no método exponencial, exceto 
aquelas relativas a operações no exterior, que são calculadas pelo método linear.
As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, aplicações no mercado aberto e 
aplicações em depósitos interfinanceiros, cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação, seja igual 
ou inferior a 90 dias e apresente risco insignificante de mudança de valor justo. Esses recursos são utilizados pela 
Instituição para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo seu valor de mer-
cado. As demais aplicações são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.
e) Títulos e valores mobiliários - classificação
• Títulos para negociação - são aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. 

São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado 
em contrapartida ao resultado do período;

• Títulos disponíveis para venda - são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como mantidos 
até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, em contrapartida 
ao resultado do período e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, deduzidos dos 
efeitos tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e

• Títulos mantidos até o vencimento - são aqueles adquiridos com a intenção e para os quais haja capacidade finan-
ceira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. A Instituição não possui títulos classificados nesta 
categoria.

Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias de negociação e disponível para venda, bem como os 
instrumentos financeiros derivativos, são demonstrados no balanço patrimonial pelo seu valor justo estimado. O valor 
justo, baseia-se geralmente, em cotações de preços de mercado ou cotações de preços de mercado para ativos 
ou passivos com características semelhantes. Se esses preços de mercado não estiverem disponíveis, os valores 
justos são baseados em cotações de operadores de mercado, modelos de precificação, fluxo de caixa descontado 
ou técnicas similares, para as quais a determinação do valor justo possa exigir julgamento ou estimativa significativa 
por parte da Administração.
f) Provisões para perdas associadas ao risco de crédito para operações de crédito e de outros créditos com 
características de concessão de crédito
As operações de crédito e outros créditos com características de concessão de crédito são classificados nos respec-
tivos níveis de risco, observando: (i) os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 2.682/99 do CMN, que requerem 
a sua classificação de riscos em nove níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máximo) e (ii) a avaliação da 
Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômi-
ca, a experiência passada e os riscos específicos e globais em relação às operações, aos devedores e garantidores.
Período de atraso (1) Classificação do cliente   
• de 15 a 30 dias ......................................................................................................  B
• de 31 a 60 dias ......................................................................................................  C
• de 61 a 90 dias ......................................................................................................  D
• de 91 a 120 dias ....................................................................................................  E
• de 121 a 150 dias ..................................................................................................  F
• de 151 a 180 dias ..................................................................................................  G
• superior a 180 dias ................................................................................................  H
(1) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses é realizada a contagem em dobro dos períodos de 

atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99 do CMN.
A atualização (accrual) das operações vencidas até o 59o dia é contabilizada em receitas e a partir do 60o dia, em 
rendas a apropriar, sendo que o reconhecimento em receitas após o 60o dia só ocorrerá quando do seu efetivo re-
cebimento.
As operações em atraso classificadas como nível “H” permanecem nessa classificação por seis meses, quando en-
tão, são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compensação por no mínimo cinco anos.
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas na data da 
negociação.
Conforme permitido pela Resolução no 4.803/20 emitida pela CMN, alterada pela Resolução no 4.855/20, as opera-
ções renegociadas no período de 1o de março a 31 de dezembro de 2020 poderão ser mantidas no mesmo nível em 
que estavam classificadas em 29 de fevereiro de 2020, exceto: (a) as operações com atraso igual ou superior a 15 
dias em 29 de fevereiro de 2020; e (b) operações com evidências de incapacidade da contraparte honrar a obrigação 
nas novas condições pactuadas.
As renegociações de operações que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam controladas em contas 
de compensação são classificadas como nível “H”, e os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente 
são reconhecidos quando efetivamente recebidos. Quando houver amortização significativa da operação, ou quando 
novos fatos relevantes justificarem a mudança do nível de risco, poderá ocorrer a reclassificação da operação para 
categoria de menor risco.
A provisão para perdas associadas ao risco de crédito é apurada em valor suficiente para cobrir prováveis perdas e 
leva em consideração as normas e instruções do CMN e do Bacen, associadas às avaliações realizadas pela Admi-
nistração na determinação dos riscos de crédito.
A classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo econômico é definida considerando aquela 
que apresentar maior risco, sendo admitidas em casos excepcionais, classificações diferentes para determinada 
operação, de acordo com a natureza, valor, finalidade da operação e características das garantias.
g) Imposto de renda e contribuição social (ativo e passivo)
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, calculados sobre prejuízo fiscal, 
base negativa de contribuição social e de adições temporárias, são registrados na rubrica “Créditos Tributários”, e as 
provisões para as obrigações fiscais diferidas sobre superveniência de depreciação, ajustes a valor de mercado dos 
títulos e valores mobiliários, atualização de depósitos judiciais, dentre outros, são registrados na rubrica “Impostos 
Diferidos”, sendo que para a superveniência de depreciação é aplicada somente a alíquota de imposto de renda.
Os créditos tributários sobre as adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das res-
pectivas provisões sobre as quais foram constituídos. Os créditos tributários sobre prejuízo fiscal e base negativa 
de contribuição social serão realizados de acordo com a geração de lucros tributáveis, observado o limite de 30% 
do lucro real do período-base. Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas expectativas 
atuais de realização, considerando os estudos técnicos e análises realizadas pela Administração.
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15%, acrescida do adicional de 10%, aplicados 
sobre o lucro tributável. A contribuição social sobre o lucro foi calculada até agosto de 2015, considerando a alíquota 
de 15%. Para o período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2018, a alíquota foi alterada para 
20%, conforme Lei no 13.169/15 e retornou à alíquota de 15% a partir de janeiro de 2019. Em novembro de 2019 foi 
promulgada a Emenda Constitucional no 103 que estabelece no artigo 32, a majoração da alíquota de contribuição 
social sobre o lucro líquido dos “Bancos” de 15% para 20%, com vigência a partir de março de 2020. Em 1o de março 
de 2021, foi publicada a Medida Provisória no 1.034 (“MP”), convertida na Lei no 14.183, em 14 de julho de 2021, ele-
vando a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL para os “Bancos”, de 20% para 25%, durante 
o período de 1o de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais, de acordo com as respectivas legis-
lações vigentes.
h) Imobilizado de uso
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exer-
cidos com essa finalidade.
É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método 
linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, sendo: sistema de comunicação, instalações e móveis 
e equipamentos de uso - 10% ao ano; sistemas de processamento de dados - de 20% ao ano e ajustado por redução 
ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
i) Intangível
Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Instituição 
ou exercidos com essa finalidade.

É composto por:
• Software: São registrados ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada (20% 

ao ano), a partir da data da sua disponibilidade para uso, e ajustado por redução ao valor recuperável (impairment), 
quando aplicável. Gastos com o desenvolvimento interno de software são reconhecidos como ativo quando é pos-
sível demonstrar a intenção e a capacidade de concluir tal desenvolvimento, bem como mensurar com segurança 
os custos diretamente atribuíveis ao intangível. Tais custos serão amortizados durante sua vida útil estimada, con-
siderando os benefícios econômicos futuros esperados.

j) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
Os ativos, que estão sujeitos à amortização ou depreciação, são revisados para verificar seu valor recuperável 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma 
perda pela redução ao valor recuperável é reconhecida pelo excesso do valor contábil do ativo ou o valor contábil da 
sua Unidade Geradora de Caixa (UGC) sobre seu valor recuperável estimado. O valor recuperável de um ativo ou 
UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo deduzido os custos de venda.
Para finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados individualmente são aglutinados 
ao menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo, que são em grande parte independentes dos 
fluxos de caixa de outros ativos ou grupo de ativos (UGC). Para finalidade de testar o valor recuperável do ágio, sujei-
to a um teste de teto de segmento operacional, as UGCs para as quais o ágio foi alocado são agregadas de maneira 
que o nível no qual o teste de valor recuperável é aplicado, reflete o nível mais baixo no qual o ágio é monitorado 
para fins de reporte interno.
Ao avaliar o valor em uso, são utilizadas as projeções de resultados futuros baseados nos planos de negócio e orça-
mento, e os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente utilizando-se uma taxa de desconto 
antes dos impostos, que reflete avaliações no mercado corrente do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos 
do ativo ou UGC. Ativos corporativos da Organização não geram fluxos de caixa separados e são utilizados por mais 
de uma UGC. Esses ativos são alocados às UGCs em uma base razoável e consistente, e testados para redução ao 
valor recuperável como parte do teste da UGC para o qual o ativo está alocado.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes as UGCs 
são inicialmente alocadas na redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGC) e, subsequentemen-
te, na redução dos outros ativos desta UGC (ou grupo de UGC) de modo pro rata.
k) Depósitos
São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram, quando aplicável, os encargos exigíveis até a data 
do balanço, reconhecidos em base pro rata die.
l) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e também, das 
obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes e de acordo com a Carta Circular no 3.429/10 sendo:
• Ativos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judiciais 

favoráveis, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo, e pela 
confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível. Os 
ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados nas notas explicativas;

• Provisões: são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a 
similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for 
avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e 
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança;

• Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são re-
conhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros 
e incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem 
os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em 
notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem 
divulgadas; e

• Obrigações Legais - Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é a 
sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, 
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.

m) Outros ativos e passivos
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as varia-
ções monetárias, auferidos (em base pro rata die) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos 
demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias, 
incorridos (em base pro rata die).
I) Despesas antecipadas
São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios ou 
prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no resultado de acordo com o regime de 
competência.
Os custos incorridos que estão relacionados com ativos correspondentes, que gerarão receitas em períodos subse-
quentes, são apropriados ao resultado de acordo com os prazos e montantes dos benefícios esperados e baixados 
diretamente no resultado quando os bens e direitos correspondentes já não fizerem parte dos ativos da instituição ou 
quando não são mais esperados benefícios futuros.
n) Resultado recorrente e não recorrente
Resultado não recorrente é o resultado que esteja relacionado com as atividades atípicas da instituição e não esteja 
previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. O resultado recorrente corresponde as atividades típicas 
da instituição e tem previsibilidade de ocorrer com frequência nos exercícios futuros.
o) Eventos subsequentes
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para 
sua emissão.
São compostos por:
• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demons-

trações contábeis; e
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das 

demonstrações contábeis.
Os eventos subsequentes são divulgados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPC 24 - Eventos Subse-
quentes, aprovado pela Resolução CMN no 3.973/11.
4) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de
 dezembro de 2021 dezembro de 2020    
Disponibilidades em moeda nacional ............................................  16.370 11.444
Disponibilidades em moeda estrangeira .......................................  104 133
Total de disponibilidades (caixa) ...............................................  16.474 11.577
Aplicações interfinanceiras de liquidez (1) ....................................  279.918 188.103
Total de caixa e equivalentes de caixa ......................................  296.392 199.680
(1) Referem-se às operações cujo vencimento na data da efetiva aplicação foi igual ou inferior a 90 dias e que apre-

sentem risco insignificante de mudança de valor justo.
5) INSTRUMENTOS FINANCEIROS - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
a) Composição e prazos

R$ mil              
      Em 31 de Em 31 de
 1 a 30 31 a 60 61 a 180 181 a 360 1 a 3 dezembro dezembro
 dias dias dias dias anos de 2021 de 2020              
Aplicações em depósitos  
 interfinanceiros:
Aplicações em depósitos  
 interfinanceiros ................. 280.197 12.365 728.633 16.786 9.292 1.047.273 1.245.958
Em 31 de dezembro de  
 2021 .................................. 280.197 12.365 728.633 16.786 9.292 1.047.273
% ........................................ 26,8 1,2 69,6 1,6 0,8 100,0
Total em 31 de dezembro  
 de 2020............................. 192.949 3.731 1.016.022 9.723 23.533  1.245.958
% ........................................ 15,5 0,3 81,5 0,8 1,9  100,0
b) Receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Aplicações interfinanceiras de liquidez........................................  32.646 47.639 25.725
Total (Nota 6b) ............................................................................  32.646 47.639 25.725
6) INSTRUMENTOS FINANCEIROS - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
a) Classificação por categorias e prazos

R$ mil         
 Em 31 de dezembro Em 31 de dezembro
 de 2021  de 2020         
  Valor de Valor de 
  mercado/  mercado/ Marcação
Títulos 1 a 30 dias contábil contábil a mercado         
Títulos para negociação (2) ..............................  22.896 22.896 21.924 -
Cotas de fundos de investimento (1) ...................  22.896 22.896 21.924 -
Títulos disponíveis para venda ........................  - - 666 328
Letras financeiras do tesouro ..............................  - - 333 -
Ações...................................................................  - - 333 328
Total geral ...........................................................  22.896 22.896 22.590 328
(1) No encerramento do exercício, a Instituição possuía R$ 22.896 mil (Em 31 de dezembro de 2020 - R$ 21.924 mil) 

aplicados em fundos exclusivos pela Organização Bradesco; e
(2) O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é apurado de acordo com a cotação de preço de mercado 

disponível na data do balanço. Se não houver cotação de preços de mercado disponível, os valores são estimados 
com base em cotações de distribuidores, modelos de precificação, modelos de cotações ou cotações de preços 
para instrumentos com características semelhantes.

b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
R$ mil      

  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5b)........................  32.646 47.639 25.725
Títulos de renda fixa ....................................................................  3 7 9
Títulos de renda variável .............................................................  225 225 5
Outros ..........................................................................................  713 972 541
Total ............................................................................................  33.587 48.843 26.280
c) Instrumentos financeiros derivativos
O Banco Losango não operou com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
7) OPERAÇÕES DE CRÉDITO
a) Modalidades e prazos

R$ mil                    
  Curso normal                    
 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Acima de Total em 31 de dezembro de 2021 Total em 31 de dezembro de 2020                      
 dias dias dias dias dias 360 dias (A) % (A) %                      
Empréstimos e títulos descontados.........................  35.734 18.139 20.308 56.730 122.038 221.867 474.816 19,9 619.877 28,7
Financiamentos .......................................................  111.883 82.832 78.585 199.657 261.783 421.373 1.156.113 48,5 945.580 43,9
Subtotal ..................................................................  147.617 100.971 98.893 256.387 383.821 643.240 1.630.929 68,4 1.565.457 72,6
Outros créditos (1) ...................................................  181.697 72.819 61.281 135.454 150.570 152.995 754.816 31,6 590.089 27,4
Total em 31 de dezembro de 2021 ........................  329.314 173.790 160.174 391.841 534.391 796.235 2.385.745 100,0
Total em 31 de dezembro de 2020 ........................  354.424 175.489 158.446 373.347 549.036 544.804   2.155.546 100,0

R$ mil                   
     Curso anormal                   
   Parcela vencidas           
 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 540 Total em 31 de dezembro de 2021  Total em 31 de dezembro de 2020                   
 dias dias dias dias dias (B) % (B) %                   
Empréstimos e títulos descontados..........................  16.410 14.663 11.226 18.287 21.597 82.183 30,5 80.506 33,9
Financiamentos ........................................................ 37.226 30.036 21.720 39.483 36.928 165.393 61,3 133.837 56,2
Subtotal ................................................................... 53.636 44.699 32.946 57.770 58.525 247.576 91,8 214.343 90,1
Outros créditos (1) ....................................................  6.657 4.709 2.863 4.561 3.320 22.110 8,2 23.616 9,9
Total em 31 de dezembro de 2021 .........................  60.293 49.408 35.809 62.331 61.845 269.686 100,0
Total em 31 de dezembro de 2020 .........................  39.417 29.620 21.803 49.351 97.768   237.959 100,0

R$ mil                  
  Curso anormal                     
 Parcela vincendas             
 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Acima de Total em 31 de dezembro de 2021 Total em 31 de dezembro de 2020                      
 dias dias dias dias dias 360 dias (A) % (A) %                      
Empréstimos e títulos descontados.........................  10.572 9.155 9.280 26.295 46.637 83.491 185.430 35,5 148.197 42,5
Financiamentos .......................................................  31.008 27.254 24.678 59.936 68.158 68.843 279.877 53,5 176.209 50,5
Subtotal ..................................................................  41.580 36.409 33.958 86.231 114.795 152.334 465.307 89,0 324.406 93,0
Outros créditos (1) ...................................................  5.759 5.098 4.526 11.413 15.473 15.198 57.467 11,0 24.369 7,0
Total em 31 de dezembro de 2021 ........................  47.339 41.507 38.484 97.644 130.268 167.532 522.774 100,0
Total em 31 de dezembro de 2020 ........................  30.009 26.018 24.036 60.378 87.917 120.417   348.775 100,0

R$ mil        
  Total geral        
 Total em 31  Total em 31
 de dezembro  de dezembro
 de 2021  de 2020
 (A+B+C) % (A+B+C) %        
Empréstimos e títulos descontados.............................................................................................................................. 742.429 23,4 848.580 30,9
Financiamentos ............................................................................................................................................................ 1.601.383 50,4 1.255.626 45,8
Subtotal ....................................................................................................................................................................... 2.343.812 73,8 2.104.206 76,7
Outros créditos (1) ........................................................................................................................................................ 834.393 26,2 638.074 23,3
Total em 31 de dezembro de 2021 ............................................................................................................................. 3.178.205 100,0
Total em 31 de dezembro de 2020 .............................................................................................................................   2.742.280 100,0
(1) Outros créditos compreendem títulos e créditos a receber (cartão de crédito).
b) Modalidades e níveis de risco

R$ mil                          
       Nível de risco                           
          Total em 31  Total em 31 
          de dezembro  de dezembro 
 AA A B C D E F G H de 2021 % de 2020 %                           
Empréstimos e títulos descontados..........  554 92.185 51.494 226.075 126.944 89.349 22.372 26.183 107.273 742.429 23,4 848.580 30,9
Financiamentos ........................................  3.787 585.673 154.754 426.176 141.764 92.935 32.299 28.253 135.742 1.601.383 50,4 1.255.626 45,8
Subtotal ...................................................  4.341 677.858 206.248 652.251 268.708 182.284 54.671 54.436 243.015 2.343.812 73,8 2.104.206 76,7
Outros créditos (1) ....................................  7.807 342.523 115.416 292.267 39.405 10.366 4.835 3.690 18.084 834.393 26,2 638.074 23,3
Total em 31 de dezembro de 2021 .........  12.148 1.020.381 321.664 944.518 308.113 192.650 59.506 58.126 261.099 3.178.205
% ..............................................................  0,4 32,1 10,1 29,7 9,7 6,1 1,9 1,8 8,2  100,0
Total em 31 de dezembro de 2020 .........  6.109 1.138.332 164.520 539.221 253.468 94.349 32.224 51.752 462.305   2.742.280
% ..............................................................  0,2 41,5 6,0 19,7 9,2 3,4 1,2 1,9 16,9    100,0
(1) Outros créditos compreendem títulos e créditos a receber (cartão de crédito).
c) Composição das operações de crédito por nível de risco e situação de atraso
I) Níveis de risco

R$ mil                          
 Níveis de risco                          
 Operações em curso anormal (3)                          
          Total em 31  Total em 31 
          de dezembro  de dezembro 
 AA A B C D E F G H de 2021 % (1) de 2020 % (1)                           
Parcelas vincendas ................................  - - 56.599 123.120 107.008 86.187 29.760 26.754 93.346 522.774 100,0 348.775 100,0
1 a 30........................................................  - - 8.226 11.232 7.738 6.808 2.400 2.087 8.848 47.339 9,1 30.009 8,6
31 a 60......................................................  - - 5.875 8.506 7.104 6.783 2.435 2.155 8.649 41.507 7,9 26.018 7,5
61 a 90......................................................  - - 5.264 7.983 6.981 6.303 2.281 2.040 7.632 38.484 7,4 24.036 6,9
91 a 180....................................................  - - 12.946 20.561 18.120 16.666 6.096 5.376 17.879 97.644 18,7 60.378 17,3
181 a 360..................................................  - - 14.737 29.294 26.042 22.171 7.823 6.500 23.701 130.268 24,9 87.917 25,2
Acima de 360............................................  - - 9.551 45.544 41.023 27.456 8.725 8.596 26.637 167.532 32,0 120.417 34,5
Parcelas vencidas (2) .............................  - - 12.340 30.217 34.497 35.346 18.270 17.263 121.753 269.686 100,0 237.959 100,0
1 a 14........................................................  - - 14 5.870 4.391 2.852 1.051 910 4.022 19.110 7,1 11.393 4,8
15 a 30......................................................  - - 12.272 9.115 6.784 4.627 1.459 1.300 5.626 41.183 15,3 28.024 11,8
31 a 60......................................................  - - 54 14.984 10.835 8.997 2.612 2.174 9.752 49.408 18,3 29.620 12,4
61 a 90......................................................  - - - 179 12.161 8.360 3.517 2.073 9.519 35.809 13,3 21.803 9,2
91 a 180....................................................  - - - 69 326 10.439 9.574 10.788 31.135 62.331 23,1 49.351 20,7
181 a 360..................................................  - - - - - 71 57 18 61.699 61.845 22,9 97.607 41,0
Acima de 360............................................  - - - - - - - - - - - 161 0,1
Subtotal ...................................................  - - 68.939 153.337 141.505 121.533 48.030 44.017 215.099 792.460  586.734
Provisão específica ..................................  - - 689 4.600 14.151 36.461 24.016 30.811 215.099 325.827  330.846
(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela;
(2) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses, é realizada a contagem em dobro dos períodos de atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99; e
(3) Para as operações com parcelas vencidas há mais de 14 dias ou empresas que apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.

R$ mil                          
 Níveis de risco                          
 Operações em curso normal (2)                          
          Total em 31  Total em 31 
          de dezembro  de dezembro 
 AA A B C D E F G H de 2021 % (1) de 2020 % (1)                           
Parcelas vincendas ................................  12.148 1.020.381 252.725 791.181 166.608 71.117 11.476 14.109 46.000 2.385.745 100,0 2.129.679 98,8
1 a 30........................................................  1.350 224.350 24.079 57.786 10.957 5.051 612 756 4.373 329.314 13,8 328.557 15,2
31 a 60......................................................  1.143 108.343 15.119 35.661 6.877 4.059 421 535 1.632 173.790 7,3 175.489 8,1
61 a 90......................................................  927 95.417 13.926 35.030 7.656 4.156 500 543 2.019 160.174 6,7 158.446 7,4
91 a 180....................................................  2.303 215.510 36.358 95.385 22.480 11.825 1.740 1.646 4.594 391.841 16,4 373.347 17,3
181 a 360..................................................  2.874 234.990 53.139 160.364 37.708 17.652 2.850 2.890 21.924 534.391 22,4 549.036 25,5
Acima de 360............................................  3.551 141.771 110.104 406.955 80.930 28.374 5.353 7.739 11.458 796.235 33,4 544.804 25,3
Vencidas até 14 dias...............................  - - - - - - - - - - - 25.867 1,2
Subtotal ...................................................  12.148 1.020.381 252.725 791.181 166.608 71.117 11.476 14.109 46.000 2.385.745 100,0 2.155.546 100,0
Provisão genérica .....................................  - 5.102 2.527 23.735 16.661 21.334 5.737 9.878 46.000 130.974  260.962
Total geral em 31 de dezembro de 2021 6.109 1.138.332 164.520 539.221 253.468 94.349 32.224 51.752 462.305 2.742.280
Provisão existente ....................................  - 10.104 9.617 94.359 92.404 96.306 41.648 58.121 261.099 663.658
Provisão mínima requerida.......................  - 5.102 3.216 28.335 30.812 57.795 29.753 40.689 261.099 456.801
Provisão complementar ............................  - 5.002 6.401 66.024 61.592 38.511 11.895 17.432 - 206.857
Total geral em 31 de dezembro de 2020 12.148 1.020.381 252.725 791.181 166.608 71.117 11.476 14.109 46.000   2.742.280
Provisão existente ....................................  - 11.290 4.919 53.888 76.015 47.164 22.554 51.747 462.305   729.882
Provisão mínima requerida.......................  - 5.692 1.645 16.176 25.347 28.304 16.112 36.227 462.305   591.808
Provisão complementar ............................  - 5.598 3.274 37.712 50.668 18.860 6.442 15.520 -   138.074
(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela; e
(2) Operações com atraso inferior a 15 dias e que não apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.
II) Operação

R$ mil                 
     Operação                 
  Atraso de Atraso de Atraso de Atraso de Atraso de Atraso acima
Exposição Em dia 0 a 14 dias 15 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias de 360 dias Total                 
Operações de crédito ..............................................  2.137.855 226.350 325.912 116.894 190.680 180.514 - 3.178.205
d) Concentração das operações de crédito

R$ mil        
 Total em 31  Total em 31
 de dezembro  de dezembro 
 de 2021 % (1) de 2020 % (1)        
Maior cliente ................................................................................................................................................................. 17.989 0,6 84.241 3,1
10 maiores devedores .................................................................................................................................................. 31.535 1,0 112.416 4,1
50 maiores devedores .................................................................................................................................................. 63.413 2,0 125.319 4,6
100 maiores devedores ................................................................................................................................................ 88.354 2,8 135.274 4,9
(1) Em relação ao total da carteira - critério Bacen.
e) Setor de atividade econômica

R$ mil        
 Total em 31  Total em 31
 de dezembro  de dezembro 
 de 2021 %  de 2020 %        
Setor privado .............................................................................................................................................................. 3.178.205 100,0 2.742.280 100,0
Indústria ........................................................................................................................................................................ 40.098 1,3 24.720 0,9
Agronegócio ................................................................................................................................................................. 506 - 7 -
Serviços ........................................................................................................................................................................ 186.893 5,9 105.005 3,8
Comércio ...................................................................................................................................................................... 60.078 1,9 10.897 0,4
Pessoa física ................................................................................................................................................................ 2.890.230 90,9 2.601.651 94,9
Total ............................................................................................................................................................................. 3.178.205 100,0 2.742.280 100,0
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
f) Movimentação da carteira de renegociação

R$ mil    
 2021 2020    
Saldo inicial em 1 de janeiro ................................................................................................................................................................................................................................. 471.744 213.779
Renegociação........................................................................................................................................................................................................................................................... 504.418 742.994
Recebimentos........................................................................................................................................................................................................................................................... (551.571) (411.449)
Baixas ....................................................................................................................................................................................................................................................................... (97.022) (73.580)
Saldo final em 31 de dezembro ............................................................................................................................................................................................................................. 327.569 471.744
Provisão para perdas associadas ao risco de crédito .............................................................................................................................................................................................. 176.946 326.006
Percentual sobre a carteira de renegociação ........................................................................................................................................................................................................... 54,0% 69,1%
g) Receitas de operações de crédito

R$ mil      
 2o Semestre  Acumulado em 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Empréstimos e títulos descontados....................................................................................................................................................................................... 507.772 995.643 1.081.383
Recuperação de créditos baixados como prejuízo (1) (2) ..................................................................................................................................................... 72.729 119.876 189.593
Total ...................................................................................................................................................................................................................................... 580.501 1.115.519 1.270.976
(1) Classificados em receitas de operação de crédito; e
(2) No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, houve cessão de crédito no montante de R$ 1.323.951 mil, sendo operação ativa R$ 308.051 mil e operações já baixadas para prejuízo, sem retenção de riscos e benefícios no mon-

tante de R$ 1.015.900, cujo valor de venda foi de R$ 132.334 mil.
h) Provisão para perdas esperadas e movimentação da provisão
I) Composição - provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

R$ mil                       
      Provisão                       
    Mínima requerida                       
        Total geral  Total geral
 % Mínimo de  Específica     em 31 de  em 31 de                       
 provisionamento   Total    dezembro  dezembro
Nível de risco requerido Vencidas Vincendas específica Genérica Total Complementar de 2021 % (1) de 2020 % (1)                       
AA ....................................................................  - - - - - - - - - - -
A ......................................................................  0,5 - - - 5.102 5.102 5.002 10.104 1,5 11.290 1,5
B ......................................................................  1 123 566 689 2.527 3.216 6.401 9.617 1,4 4.919 0,7
C ......................................................................  3 906 3.694 4.600 23.735 28.335 66.024 94.359 14,2 53.888 7,4
Subtotal ..........................................................   1.029 4.260 5.289 31.364 36.653 77.427 114.080 17,1 70.097 9,6
D ......................................................................  10 3.450 10.701 14.151 16.661 30.812 61.592 92.404 13,9 76.015 10,4
E ......................................................................  30 10.604 25.857 36.461 21.334 57.795 38.511 96.306 14,5 47.164 6,5
F ......................................................................  50 9.136 14.880 24.016 5.737 29.753 11.895 41.648 6,3 22.554 3,1
G ......................................................................  70 12.084 18.727 30.811 9.878 40.689 17.432 58.121 8,8 51.747 7,1
H ......................................................................  100 121.752 93.347 215.099 46.000 261.099 - 261.099 39,4 462.305 63,3
Subtotal ..........................................................   157.026 163.512 320.538 99.610 420.148 129.430 549.578 82,9 659.785 90,4
Total geral em 31 de dezembro de 2021 ......   158.055 167.772 325.827 130.974 456.801 206.857 663.658
% .....................................................................   23,8 25,3 49,1 19,7 68,8 31,2  100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2020 ......   181.482 149.364 330.846 260.962 591.808 138.074   729.882
% .....................................................................   24,9 20,5 45,3 35,8 81,1 18,9    100,0
(1) Relação entre provisão existente e carteira, por nível de risco.

II) Movimentação da provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito
R$ mil    

 2021 2020    
- Provisão específica (1) ................................................................  330.846 589.203
- Provisão genérica (2) ..................................................................  260.962 94.549
- Provisão complementar (3) .........................................................  138.074 124.031
Saldo inicial em 1o de janeiro .....................................................  729.882 807.783
Provisão para perdas associadas ao risco de crédito ...................  386.531 677.726
Baixas ............................................................................................  (452.755) (755.627)
Saldo final em 31 de dezembro ..................................................  663.658 729.882
- Provisão específica (1) ................................................................  325.827 330.846
- Provisão genérica (2) ..................................................................  130.974 260.962
- Provisão complementar (3) .........................................................  206.857 138.074
(1) Para operações que apresentam parcelas vencidas há mais de 14 dias;
(2) Constituída em razão da classificação do cliente ou da operação e, portanto, não enquadrada no item anterior; e
(3) A provisão complementar é constituída considerando a experiência da Administração e a expectativa de realiza-

ção da carteira de créditos, de modo a apurar a provisão total julgada adequada para cobrir os riscos específicos 
e globais dos créditos, associada à provisão calculada de acordo com a classificação pelos níveis de risco e os 
respectivos percentuais de provisão estabelecidos como mínimos na Resolução no 2.682/99. A provisão comple-
mentar por cliente foi classificada nos níveis de riscos correspondentes.

8) OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
R$ mil    

 Em 31 de Em 31 de
 dezembro de 2021 dezembro de 2020    
Títulos e créditos a receber ...........................................................  834.525 638.074
Devedores por depósitos em garantia...........................................  264.944 262.062
Outros ............................................................................................  2.525 689
Total ..............................................................................................  1.101.995 900.825
9) IMOBILIZADO DE USO

 R$ mil          
   Custo líquido de depreciação          
    Em 31 de Em 31 de
 Taxa   dezembro dezembro
 anual Custo Depreciação de 2021 de 2020          
Instalações, móveis e  
 equipamentos de uso ........  10% 8.068 (4.718) 3.350 4.273
Sistemas de processamento  
 de dados ............................  20% 5.230 (2.003) 3.227 2.579
Sistemas de segurança e  
 comunicações ....................  10% 1.843 (1.245) 598 651
Edificações ..........................  4% 2.361 - 2.361 72
Total em 31 de dezembro  
 de 2021..............................   17.502 (7.966) 9.536
Total em 31 de dezembro  
 de 2020..............................   18.628 (11.053)  7.575
10) INTANGÍVEL

 R$ mil          
   Custo líquido de amortização          
    Em 31 de Em 31 de
 Taxa de   dezembro dezembro
 amortização Custo Amortização de 2021 de 2020          
Software ..............................  20% 20.249 (8.889) 11.360 13.103
Total em 31 de dezembro  
 de 2021..............................   20.249 (8.889) 11.360
Total em 31 de dezembro  
 de 2020..............................   18.710 (5.607)  13.103
11) OUTROS ATIVOS

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de
 dezembro de 2021 dezembro de 2020    
Despesas antecipadas ..................................................................  9.625 8.567
Tributos antecipados .....................................................................  68.712 3.851
Devedores diversos .......................................................................  2.814 2.481
Outros ............................................................................................  855 2.778
Total ..............................................................................................  82.006 17.677
12) OUTRAS PROVISÕES

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de
 dezembro de 2021 dezembro de 2020    
Provisão para contingências .........................................................  193.587 190.429
Provisão para pagamentos a efetuar ............................................  60.238 62.625
Outros ............................................................................................  11.607 2.848
Total ..............................................................................................  265.432 255.902
13) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E 
PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente ativos contingentes.
b) Provisões classificados como perdas prováveis e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
A Instituição é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal, decorrentes do curso normal de 
suas atividades.
Na constituição das provisões a Administração leva em conta: a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das 
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a 
perda for avaliada como provável.
A Administração do Banco Losango entende que a provisão constituída é suficiente para atender às perdas decor-
rentes dos respectivos processos.
O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por 
decisões judiciais, sobre as quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.
I. Processos trabalhistas
São ações ajuizadas por ex-empregados, e terceiros, visando obter indenizações, em especial, o pagamento de 
“horas extras” em razão de interpretação do artigo 244 da CLT. Considerando que a base de processos é formada, 
basicamente, por processos com características semelhantes e não julgados, a provisão é constituída considerando 
os seguintes fatores, entre outros: data da entrada dos processos (antes ou após a reforma trabalhista de novem-
bro/2017), com base no valor médio apurado dos pagamentos efetuados nas reclamações trabalhistas encerradas 
nos últimos 12 meses antes e após a reforma trabalhista, correção monetária das medias apuradas.
É certo que as horas extras realizadas são controladas por meio do sistema de “ponto eletrônico” e pagas durante o 
curso normal do contrato de trabalho, de modo que as ações oriundas de ex-funcionários do Banco Losango não têm 
valores individualmente relevantes.

II. Processos cíveis
São pleitos de indenização por dano moral e patrimonial. Essas ações são controladas individualmente por meio de 
sistema informatizado e provisionadas sempre que a perda for avaliada como provável, considerando a opinião de 
assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e posicionamento 
de Tribunais. Não existem, em curso, processos administrativos significativos por descumprimento de normas do 
Sistema Financeiro Nacional ou de pagamento de multas que possam causar impactos representativos no resultado 
financeiro da Instituição.
III. Provisão para riscos fiscais
A Instituição vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e contribuições, os 
quais estão totalmente provisionados, não obstante as boas chances de êxito, de acordo com a opinião dos asses-
sores jurídicos. Essas obrigações legais e as provisões avaliadas como de risco provável, tem acompanhamento 
regular de suas evoluções nos trâmites do Judiciário, e no decorrer ou no encerramento de cada processo, poderão 
resultar em condições favoráveis à Instituição, com a reversão das respectivas provisões.
Destacamos as teses:
– IRPJ/CSLL - Trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da Contribuição 

social sobre Lucro Líquido (Lei no 8.981/95, artigos 42 e 58) no montante de R$ 64.566 mil (Em dezembro de 
2020 - R$ 63.875 mil); e

– PIS - Base de cálculo - EC 10/96 e EC 17/97 - Pleiteia calcular e recolher o PIS nos períodos de Junho/96 a 
Junho/97 e Fevereiro/98 a Dezembro/99, conforme LC 7/70, no montante de R$ 18.361 mil (Em dezembro de 
2020 - R$ 18.029 mil).

Em geral, as provisões referentes às ações judiciais são consideradas de longo prazo, devido à imprevisibilidade do 
tempo de duração dos processos no sistema judiciário brasileiro, razão pela qual não foi divulgada a estimativa com 
relação ao ano específico em que essas ações judiciais serão encerradas.
IV. Movimentação das provisões - Despesas de provisões

R$ mil      
   Fiscais e
 Trabalhistas Cíveis previdenciárias      
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ...........................  54.413 29.500 106.516
Constituições líquidas de reversões .............................  2.992 28.819 (822)
Atualização monetária ..................................................  6.736 1.397 2.028
Pagamentos .................................................................  (5.369) (32.623) -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 ...........................  58.772 27.093 107.722
c) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis
A instituição mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em que a 
Instituição figura como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifica as ações de acor-
do com a expectativa de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais e 
efetivadas, se necessária, a reclassificação dos riscos desses processos. Neste contexto, os processos contingentes 
avaliados como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente e totalizaram, em 31 de dezembro 
de 2021, R$ 37.583 mil (Em dezembro de 2020 - R$ 28.282 mil) para os processos cíveis e R$ 234.309 mil (Em 
dezembro de 2020 - R$ 219.268 mil) para os processos fiscais.
Os principais processos fiscais com essa classificação são:
– IRPJ/CSLL - Autuação fiscal sem considerar os pagamentos postergados do tributo, relativa à trava de 30% na 

compensação de prejuízos fiscais (Lei no 8.981/95, artigo 42), no montante de R$ 94.775 mil (Em dezembro de 
2020 - R$ 87.899 mil);

– Glosa de compensação de créditos de PIS e Cofins lançada após o trânsito em julgado favorável em processo 
judicial que discutiu a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo pretendida para outras receitas que 
não as decorrentes do faturamento (Lei no 9.718/98), no montante de R$ 50.438 mil (Em dezembro de 2020 - 
R$ 49.511 mil); e

– Trata-se de discussão sobre a negativa de compensação relativa a crédito decorrente da exigência de CPMF so-
bre o financiamento das operações de leasing de empresa incorporada, apesar da equiparação destas instituições 
financeiras, no montante de R$ 34.484 (Em dezembro de 2020 - R$ 33.975 mil).

14) DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Recursos de instituições financeiras

R$ mil            
     Em 31 de Em 31 de
 1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de dezembro dezembro
 dias dias dias 360 dias de 2021 de 2020            
Depósitos:
- Interfinanceiros ...................  160.671 670.805 426.060 465.537 1.723.073 1.428.199
Total em 31 de dezembro  
 de 2021...............................  160.671 670.805 426.060 465.537 1.723.073
% ..........................................  9,3 38,9 24,7 27,1 100,0
Total em 31 de dezembro  
 de 2020...............................  135.948 617.512 351.877 322.862  1.428.199
% ..........................................  9,5 43,2 24,6 22,7  100,0
b) Operações de captação do mercado

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Depósitos interfinanceiros ...........................................................  (49.751) (76.383) (55.757)
Total ............................................................................................  (49.751) (76.383) (55.757)
15) OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de
 dezembro de 2021 dezembro de 2020    
Transações de pagamento ............................................................  86.740 115.592
Ordens de pagamento ...................................................................  7.259 -
Outros ............................................................................................  17.600 24.530
Total ..............................................................................................  111.599 140.122
16) OUTROS PASSIVOS

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de
 dezembro de 2021 dezembro de 2020    
Lojistas a pagar (1) ........................................................................  94.689 127.777
Credores diversos .........................................................................  25.174 12.020
Impostos e contribuições a recolher ..............................................  11.140 48.661
Passivos atuariais..........................................................................  385 23.082
Juros sobre o capital próprio/dividendos a pagar ..........................  76.500 38.420
Provisão para benefícios trabalhistas............................................  4.340 6.694
Valores a pagar - cartão de crédito ...............................................  3.340 3.301
Valores a pagar a empresas ligadas .............................................  552 338
Total ..............................................................................................  216.120 260.293
(1) Referem-se, substancialmente, a contas a pagar aos estabelecimentos comerciais, pelas transações efetuadas 

com os cartões emitidos pelo Banco Losango.
17) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, no montante de R$ 1.757.423 mil (Em 31 de dezembro de 
2020 - R$ 1.761.996 mil) é representado por 5.368.581 (Em 31 de dezembro de 2020 - 5.368.581) ações ordinárias 
e preferenciais, nominativas escriturais, sem valor nominal.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
b) Reserva de lucros

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de
 dezembro de 2021 dezembro de 2020    
Reservas de lucros......................................................................  315.974 213.601
- Reserva legal (1) .........................................................................  28.340 18.591
- Reserva estatutária (2) ................................................................  287.634 195.010
(1) Constituída obrigatoriamente à base de 5% do lucro líquido, até atingir 20% do capital social realizado. Após esse 

limite a apropriação não mais se faz obrigatória. A reserva legal somente poderá ser utilizada para aumento de 
capital ou para compensar prejuízos; e

(2) Visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações ativas da 
Sociedade, pode ser constituída em 100% do lucro líquido remanescente após destinações estatutárias, sendo o 
saldo limitado a 95% do Capital Social Integralizado.

c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aos acionistas estão assegurados juros sobre o capital próprio e/ou dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, 
que somados não seja inferior a 25% do lucro líquido ajustado, nos termos da legislação societária. Fica a Diretoria 
autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e mensais, utilizando-se das con-
tas de lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes, e, podendo ainda, autorizar a distribuição de lucros 
a título de juros sobre o capital próprio em substituição total ou parcial aos dividendos intermediários, ou, em adição 
aos mesmos.
O cálculo dos juros sobre o capital próprio/dividendos relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro, está de-
monstrado a seguir:
 R$ mil %    
Lucro líquido do exercício..............................................................  107.004
(-) Reserva legal - 5% sobre o lucro ..............................................  (5.350)
Base de cálculo ajustada ............................................................  101.654
Juros sobre o capital próprio (bruto)..............................................  90.000
IRRF relativo aos juros sobre o capital próprio .............................  (13.500)
Juros sobre o capital próprio (líquido) ......................................  76.500 71,5%
d) Lucro por ação
O lucro por ação básico é calculado mediante a divisão do lucro líquido, atribuído aos acionistas da Instituição, pela 
quantidade da média ponderada de ações.
18) RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Rendas de outros serviços ..........................................................  37.130 81.600 87.553
Rendas de serviços prestados a ligadas .....................................  12.225 25.199 25.647
Total ............................................................................................  49.355 106.799 113.200
19) DESPESAS DE PESSOAL

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Proventos ....................................................................................  18.521 35.511 57.419
Benefícios ....................................................................................  11.115 22.883 33.140
Encargos sociais .........................................................................  7.876 14.867 22.924
Participação dos empregados nos lucros....................................  3.690 7.730 11.550
Treinamento ................................................................................  123 208 262
Despesas de remuneração de estagiários ..................................  51 100 1.056
Total ............................................................................................  41.376 81.299 126.351
20) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Serviços de terceiros ...................................................................  26.053 52.966 71.955
Processamento de dados ............................................................  14.419 30.855 34.906
Aluguéis .......................................................................................  8.949 16.088 15.187
Serviços técnicos especializados ................................................  5.969 11.749 9.586
Comunicações .............................................................................  5.129 10.190 9.093
Depreciação e amortização .........................................................  2.438 5.232 3.721
Propaganda e publicidade ...........................................................  4.221 6.922 15.109
Manutenção e conservação de bens...........................................  2.335 4.409 4.759
Transportes e viagens .................................................................  2.318 3.513 3.528
Água, energia e gás ....................................................................  580 1.205 1.439
Serviços do sistema financeiro ....................................................  548 809 711
Material de expediente ................................................................  54 175 243
Outras ..........................................................................................  2.450 3.640 3.999
Total ............................................................................................  75.463 147.753 174.236
21) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Contribuição à Cofins ..................................................................  25.185 49.494 52.008
Contribuição ao PIS.....................................................................  4.093 8.043 8.451
Impostos sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN ............  2.651 5.739 6.131
Outras ..........................................................................................  1.792 2.427 1.435
Total ............................................................................................  33.721 65.703 68.025
22) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Rendas de créditos específicos...................................................  81.075 144.855 128.986
Reversão de provisões operacionais ..........................................  13.486 29.800 32.480
Atualização monetária de depósitos judiciais ..............................  3.764 12.562 5.127
Recuperação de encargos e despesas .......................................  1.998 4.409 4.768
Outras ..........................................................................................  5.594 6.525 1.113
Total ............................................................................................  105.917 198.973 172.474
23) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Descontos concedidos ................................................................  13.134 26.443 48.258
Perdas operacionais ....................................................................  12.096 15.543 20.164
Provisão de Reestruturação ........................................................  10.799 10.799 20.686
Amortização.................................................................................  9.968 20.050 16.495
Profit share - cartões ...................................................................  9.881 19.278 10.418
Despesas com comercialização de cartões ................................  7.800 16.881 11.706
Atualizações monetárias passivas ..............................................  5.296 10.162 -
Outras ..........................................................................................  2.214 3.124 5.919
Total ............................................................................................  71.188 122.280 133.646
24) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) As divulgações das transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetuadas de acordo com a re-
solução no 4.818/20 do CMN. A Instituição faz parte da Organização Bradesco, que dispõe de política de transações 
com partes relacionadas que são divulgadas no site de Relações com Investidores. Essas operações são realizadas 
em condições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações. As 
principais transações estão assim representadas:

R$ mil        
 Controlador Coligadas        
 Em 31 de Em 31 de Em 31 de Em 31 de
 dezembro dezembro dezembro dezembro
 de 2021 de 2020 de 2021 de 2020        
Ativos
Disponibilidades ..................................................  15.927 11.091 - 133
Aplicações em depósitos interfinanceiros ...........  1.047.273 1.245.958 - -
Títulos e valores mobiliários ................................  22.896 21.750 - -
Outros ativos .......................................................  284 194 - -
Passivos
Recursos de instituições financeiras ...................  1.723.073 1.428.199 - -
Outras provisões .................................................  749 686 228 -
Outros passivos ...................................................  76.500 38.438 71.024 33.360

Acumulado em 31 de dezembro - R$ mil        
 Controlador Coligadas        
 2021 2020 2021 2020        
Resultado de operações com títulos e valores  
 mobiliários..........................................................  47.639 25.724 - -
Operações de captações no mercado.................  (103.382) (55.757) - -
Receitas de prestação de serviços......................  1.827 - 25.200 25.647
Outras despesas administrativas ........................  (400) (945) (13) (42)
Outras despesas operacionais ............................  - - (600) (1.587)
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária é fixado:
• O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é definido em reunião do Conselho de Adminis-

tração da Organização Bradesco, a ser paga aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, conforme determina 
o estatuto; e

• A verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar aberta aos Administradores, dentro do Plano de 
Previdência aos Funcionários e Administradores da Instituição.

Para 2021, foi determinado o valor máximo de R$ 2.793 mil (Em 31 de dezembro de 2020 - R$ 2.805 mil) para remu-
neração dos Administradores e de R$ 1.650 mil (Em 31 de dezembro de 2020 - R$ 1.610 mil) para custear planos de 
previdência complementar de contribuição definida.
Ainda em relação à remuneração da Administração, a atual política estabelece que 50% do valor líquido da remu-
neração variável, caso haja, deve ser destinada à aquisição de ações PNB de emissão da BBD Participações S.A. 
e/ou de ações PN do Banco Bradesco S.A., que terão sua movimentação disponível em três parcelas iguais, anuais 
e sucessivas, vencendo a primeira parcela no ano subsequente da data do pagamento. Este procedimento está 
aderente à Resolução CMN no 3.921/10, que dispõe sobre a política de remuneração de administradores das insti-
tuições financeiras.

Benefícios de curto prazo a administradores
Acumulado em 31 de dezembro - R$ mil    

 2021 2020    
Remuneração e contribuição previdenciária para o INSS.............  2.793 1.764
Total ..............................................................................................  2.793 1.764
Benefícios pós-emprego

Acumulado em 31 de dezembro - R$ mil    
 2021 2020    
Planos de previdência complementar de contribuição definida ....  1.534 1.526
Total ..............................................................................................  1.534 1.526
A Instituição não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração em instru-
mento baseado em ações, nos termos do CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Resolução CMN 
no 3.989/11, para seu pessoal-chave da Administração.
25) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social  127.334 286.881 313.179
Encargo total do imposto de renda e contribuição social às  
 alíquotas vigentes (Nota 3g) ......................................................  (57.300) (129.096) (140.930)
Efeito no cálculo dos tributos:
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributáveis ........  (1.247) (2.032) (1.920)
Juros sobre o capital próprio (pagos e a pagar) ..........................  40.500 40.500 39.283
Outros valores .............................................................................  (2.283) (1.273) 25.319
Imposto de renda e contribuição social do período ..............  (20.330) (91.901) (78.248)
b) Composição das contas de resultado com imposto de renda e contribuição social

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2021 2021 2020      
Impostos correntes:
Imposto de renda e contribuição social devidos ...................  9.190 (64.952) (80.871)
Impostos diferidos:
Constituição/realização no período sobre adições e exclusões  
 temporárias ................................................................................  (29.520) (26.949) 7.094
Utilização de saldos iniciais de:
Base negativa de contribuição social ..........................................  - - (1.987)
Prejuízo fiscal ..............................................................................  - - (2.484)
Total dos impostos diferidos ....................................................  (29.520) (26.949) (4.471)
Imposto de renda e contribuição social do período ..............  (20.330) (91.901) (78.248)
c) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

R$ mil        
 Saldo em 31    Saldo em 31
 de dezembro   Realização/ de dezembro
 de 2020 Constituição Baixa de 2021        
Provisão para outros créditos de liquidação  
 duvidosa ............................................................  245.056 58.846 (76.769) 227.133
Provisões cíveis...................................................  13.274 11.555 (12.638) 12.191
Provisões fiscais ..................................................  38.804 938 (413) 39.329
Provisões trabalhistas .........................................  24.405 4.462 (2.481) 26.386
Ativos não financeiros mantidos para venda .......  158 - - 158
Outros ..................................................................  104.559 15.764 (26.213) 94.110
Total dos créditos tributários sobre  
 diferenças temporárias ...................................  426.256 91.565 (118.514) 399.307
Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição  
 social..................................................................  30.935 - - 30.935
Subtotal ..............................................................  457.191 91.565 (118.514) 430.242
Ajuste de avaliação atuarial.................................  9.384 166 (9.384) 166
Total dos créditos tributários (Nota 3g) ..........  466.575 91.731 (127.898) 430.408
Obrigações fiscais diferidas (Nota 25e) ..........  9.875 1.449 (149) 11.175
Crédito tributário líquido das obrigações  
 fiscais diferidas................................................  456.700 90.282 (127.749) 419.233
Em 1o de março de 2021, foi publicada a Medida Provisória no 1.034 (“MP”), convertida na Lei no 14.183, em 14 de 
julho de 2021, que elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL dos setores financeiro, 
segurador e cooperativas em cinco pontos percentuais, durante o período de 1o de julho de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021.
A aplicação da referida Lei não gerou impactos significativos nas demonstrações contábeis de Junho de 2021 e tendo 
em vista o curto período de vigência da elevação da alíquota, a Instituição, na sua avaliação, considera que também 
não são esperados impactos relevantes nas demonstrações contábeis relativas ao segundo semestre de 2021.
d) Projeção de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias, e base negativa de contri-
buição social

R$ mil          
 Diferenças temporárias Prejuízo fiscal e base negativa        
 Imposto Contribuição Imposto Contribuição
 de renda social de renda social Total           
2022.....................  67.791 54.233 7.908 23.027 152.959
2023.....................  67.791 54.233 - - 122.024
2024.....................  86.255 69.004 - - 155.259
Total ....................  221.837 177.470 7.908 23.027 430.242
A projeção de realização dos créditos tributários é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa 
de lucros contábeis.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de 
captação, líquida dos efeitos tributários, monta a R$ 410.990 mil (Em dezembro de 2020 - R$ 448.690 mil), sendo 
R$ 380.584 mil (Em dezembro de 2020 - R$ 418.560 mil) de diferenças temporárias; e R$ 30.406 (Em dezembro de 
2020 - R$ 30.130 mil) de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
Todos os créditos tributários do Banco Losango foram devidamente ativados.
e) Obrigações fiscais diferidas

R$ mil        
 Saldo em 31    Saldo em 31
 de dezembro   Realização/ de dezembro
 de 2020 Constituição Baixa de 2021        
Atualização de depósitos judiciais .......................  9.726 1.449 - 11.175
Total dos passivos diferidos sobre exclusões  
 temporárias ......................................................  9.726 1.449 - 11.175
Ajuste a valor de mercado dos títulos disponíveis  
 para venda .........................................................  149 - (149) -
Total dos impostos diferidos (Nota 25c) .........  9.875 1.449 (149) 11.175
26) BALANÇO PATRIMONIAL POR PRAZO

R$ mil            
     Prazo 
 1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de indeter- 
 dias dias dias 360 dias minado Total            
Ativo
Disponibilidades ...................  16.474 - - - - 16.474
Instrumentos financeiros.....  736.256 1.784.206 742.045 1.253.469 - 4.515.976
- Aplicações interfinanceiras  
 de liquidez.............................  280.197 740.998 16.786 9.292 - 1.047.273
- Títulos e valores mobiliários   22.896 - - - - 22.896
- Operações de crédito ...........  242.833 748.264 557.141 795.574 - 2.343.812
- Outros instrumentos  
 financeiros ............................  209.585 290.610 166.071 435.729 - 1.101.995
Provisões para perdas  
 esperadas associadas ao  
 risco de crédito ...................  (222.995) (125.362) (121.244) (194.057) - (663.658)
- Operações de crédito ...........  (198.980) (115.028) (109.706) (161.747) - (585.461)
- Outros créditos .....................  (24.015) (10.334) (11.538) (32.310) - (78.197)
Créditos tributários ..............  - 38.241 38.241 353.926 - 430.408
Imobilizado de uso ...............  178 888 1.066 15.370 - 17.502
Intangível ...............................  337 1.688 2.025 16.199 - 20.249
Depreciações e  
 amortizações .......................  (231) (1.157) (1.387) (14.080) - (16.855)
- Imobilizado de uso ...............  (83) (416) (498) (6.969) - (7.966)
- Intangível ..............................  (148) (741) (889) (7.111) - (8.889)
Outros ativos ........................  11.199 68.296 350 2.161 - 82.006
Provisões para redução ao  
 valor recuperável de ativos  (350) - - - - (350)
Total em 31 de dezembro  
 de 2021.................................  540.868 1.766.800 661.096 1.432.988 - 4.401.752
Total em 31 de dezembro  
 de 2020.................................  611.676 1.838.755 503.878 1.105.545 - 4.059.854
Passivo
Depósitos e demais  
 instrumentos financeiros ...  247.411 670.805 426.060 490.396 - 1.834.672
- Recursos de instituições  
 financeiras ............................  160.671 670.805 426.060 465.537 - 1.723.073
- Outros passivos financeiros   86.740 - - 24.859 - 111.599
Provisões ..............................  43.825 18.565 2.212 200.830 - 265.432
- Outras provisões ..................  43.825 18.565 2.212 200.830 - 265.432
Impostos diferidos ...............  - - 3.352 7.823 - 11.175
Outros passivos ...................  38.691 93.580 2 83.847 - 216.120
Total do passivo ...................  329.927 782.950 431.626 782.896 - 2.327.399
Patrimônio líquido
Capital social ..........................  - - - - 1.757.423 1.757.423
Reservas de capital ................  - - - - 1.158 1.158
Reservas de lucros .................  - - - - 315.974 315.974
Outros resultados abrangentes - - - - (202) (202)
Total do patrimônio líquido  - - - - 2.074.353 2.074.353
Total em 31 de dezembro  
 de 2021.................................  329.927 782.950 431.626 782.896 2.074.353 4.401.752
Total em 31 de dezembro  
 de 2020.................................  375.282 638.092 405.159 675.858 1.965.463 4.059.854
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Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 33.254.319/0001-00  
Sede: Praça XV de Novembro, 20 - 11o andar - salas 1.101 e 1.102 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e Administradores do
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo 
Rio de Janeiro - RJ

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo (“Instituição”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo em 31 de dezembro de 2021, 
o desempenho de suas operações e o seu fluxo de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Instituição, 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.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Ins-
tituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-

tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 Instituição.

• 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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional.

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

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.

São Paulo, 24 de março de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda. Gustavo Mendes Bonini
CRC SP-028567/F Contador CRC 1SP-296875/O-4

A DIRETORIA
Marco Antonio Cunha de Santana – Contador – CRC 1SP200234/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
27) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Gerenciamento de riscos
A atividade de gerenciamento dos riscos é altamente estratégica em virtude da crescente complexidade dos serviços 
e produtos, e da globalização dos negócios da Organização Bradesco. O dinamismo dos mercados nos conduz a um 
constante aprimoramento desta atividade, na busca das melhores práticas.
A Organização Bradesco exerce o controle corporativo dos riscos de modo integrado e independente, preservando e 
valorizando o ambiente de decisões colegiadas, desenvolvendo e implementando metodologias, modelos, ferramen-
tas de mensuração e controle.
A Instituição é parte integrante da Organização Bradesco e adota a estrutura de gerenciamento de riscos desta, no 
gerenciamento de risco de crédito, de mercado, de liquidez e operacional.
b) Resultado recorrente e não recorrente
De acordo com a Resolução BCB no 2/2020 (Artigo 34) e política de avaliação e mensuração de eventos não recor-
rentes da Instituição, apresentamos abaixo os resultados recorrentes e não recorrentes dos períodos:
O resultado contábil em 2021 foi de R$ 194.980 mil, o resultado recorrente foi de R$ 200.919 mil e o resultado 
não recorrente de R$ (5.939) mil líquido de impostos, o qual não se espera que ocorra em exercícios futuros, 
abaixo detalhamos:
Eventos não recorrentes 2021: Provisão de reestruturação R$ (5.939) mil.

O resultado contábil em 2020 foi de R$ 234.931 mil, o resultado recorrente foi de R$ 236.447 mil e o resultado 
não recorrente de R$ (1.516) mil líquido de impostos, o qual não se espera que ocorra em exercícios futuros, abai-
xo detalhamos:
Eventos não recorrentes 2020: Provisão de reestruturação R$ (1.516) mil.
c) Benefícios a empregados
O Banco Losango mantém planos de aposentadoria complementar de contribuição definida e de benefício definido, 
por meio dos planos Losango Básico, Losango Suplementar e Losango Prevmais. As obrigações atuariais dos planos 
de contribuição definida e benefício definido estão integralmente cobertas pelos patrimônios dos planos.
Os recursos garantidores dos planos de previdência são investidos de acordo com a legislação pertinente (títulos 
públicos e privados, ações de companhias abertas e imóveis). Seguem as principais premissas utilizadas pelo atuário 
independente da avaliação atuarial do plano, com base no CPC 33 (R1).
As despesas com contribuições efetuadas no período de 2021 totalizaram R$ 2.521 mil (Em 31 de dezembro de 
2020 - R$ 3.336 mil).
d) Não houve eventos subsequentes, que requeiram ajustes ou divulgações, para as demonstrações contábeis en-
cerradas em 31 de dezembro de 2021.

...continuação

Três perguntas: um token feito para o mercado imobiliário
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Daniel Carius, 
COO da Ribus, 

sobre a plataforma de in-
tegração via blockchain 
desenvolvida para o merca-
do imobiliário e seu utility 
token, o Rib Token.

O que são a Ribus e o 
Rib Token?

Quando você adquire um 
Rib Token da plataforma 
Ribus, o dinheiro da aqui-
sição é destinado às parce-
rias de empreendimentos 
imobiliários. O token em 
si é um voucher de acesso 
a uma plataforma de usabi-
lidade que pode ser usado 
como uma moeda de tro-
ca. A plataforma favorece a 
interação entre os usuários, 
prestadores de serviços e 
vendedores de bens através 
do token. Toda essa cadeia 
é do setor imobiliário. Atu-
almente, nós estamos ca-
dastrando profissionais que 
permeiam o universo imo-
biliário como engenheiros, 
arquitetos, pedreiros e pin-
tores. Ao aceitarem receber 
o Ribus, os prestadores de 
serviços dão um benefício 
através de um desconto es-
pecial às pessoas que estão 
pagando com o token.

O lucro proveniente das 
parcerias dos empreendi-
mentos imobiliários serão 
divididos entre as pessoas 
que possuem o token. Por 
exemplo, se um empreen-
dimento de R$ 10 milhões 

tiver um lucro de R$ 10 
milhões, 50% desse lucro 
será direcionado para o 
mecanismo de valorização 
do token. Os outros 50% 
ficarão com a Ribus para o 
desenvolvimento de novas 
parcerias de empreendi-
mentos imobiliários.

Com relação ao meca-
nismo de valorização, esses 
recursos serão destinados 
a recompra de tokens que 
estão no mercado. Quan-
do fizermos essa recom-
pra, nós vamos diminuir a 
quantidade de tokens para 
gerar deflação. Nós temos 
300 milhões de tokens no 
mercado e a cada recompra 
nós vamos queimar 10% da 
quantidade total, gerando 
um processo deflacionário 
até chegarmos a 100 mi-
lhões de tokens. Em cada 
recompra, 50% do valor se-
rá distribuído como recom-
pensa para quem está segu-
rando o token e os outros 
40% serão distribuídos para 
todas as pessoas que estão 
na plataforma.

Essa distribuição será 
feita com os tokens que fo-
ram recomprados. Assim, 
um engenheiro que prestou 
dez serviços no ano através 
da Ribus vai ganhar o lu-
cro dos empreendimentos 
dos quais ele pode não ter 
participado. Outra ponto: a 
plataforma possui um ran-
queamento de prestação de 
serviços. Quanto mais ser-
viços forem prestados por 
uma pessoa, mais lucros 
serão direcionados para ela. 

Um engenheiro que prestou 
vinte serviços num deter-
minado período vai receber 
mais lucros do que o enge-
nheiro que prestou quatro 
serviços, pois ele deu mais 
usabilidade ao token. Essa 
é a ideia de fomentação do 
ecossistema.

Como a Ribus investe em 
empreendimentos imobili-
ários através de parcerias, 
nós temos o caso de um 
incorporador que cedeu 
parte do seu lucro para dar 
descontos na aquisição de 
algumas unidades do seu 
empreendimento. Ou seja, 
quem comprou as unida-
des com Ribus, teve 10% de 
desconto no valor de aqui-
sição. Cabe destacar que o 
incorporador não teve que 
desembolsar para fazer o 
empreendimento, pois a 
Ribus só participa do lucro 
final da incorporação.

As pessoas que não que-
rem utilizar os tokens para 
contratar serviços, pode-
rão segurar os tokens e ga-
nhar as recompensas pro-
venientes das recompras. 
Assim, quando uma pes-
soa quiser ganhar dinheiro 
com a Ribus, ela tem que 
comprar o token como se 
fosse a cota de um fundo 
imobiliário. De tempos em 
tempos, ela receberá as re-
compensas.

A partir de junho de 
2022, quem tiver um token 
poderá vendê-lo através de 
três corretoras, sendo duas 
nacionais e uma internacio-
nal. A ideia é que até o final 

do ano, nós estejamos em 
10 corretoras. Com isso, o 
token terá mais liquidez que 
a cota de um fundo imobi-
liário. Além disso, terá mais 
mercado, pois poderá ser 
negociado em corretoras 
espalhadas pelo mundo.

Como funciona o pro-
cesso de seleção de em-
preendimentos que in-
gressam na plataforma?

Quando um incorpora-
dor nos procura com um 
empreendimento, ele tem 
que cadastrá-lo no nosso 
banco de dados para que 
seja feita a análise de viabi-
lidade. Aprovada a análise, 
são alinhados os termos 
entre as duas partes, pois 
cada empreendimento tem 
termos específicos. Com o 
início do empreendimento, 
nós fazemos o acompanha-
mento de todo o projeto 

e a liberação dos recursos 
é feita por etapas. Se a Ri-
bus não tiver os recursos 
em caixa para investir num 
empreendimento, ela pode 
captar recursos no merca-
do via emissão de novos 
tokens.

A Ribus é integrada a 
uma empresa de inteligên-
cia imobiliária chamada 
Agrega. Essa empresa pos-
sui mais de 15 anos de mer-
cado e seus sócios têm mais 
de 40 anos de experiência 
em incorporações imobi-
liárias. A Agrega é a maior 
plataforma de catálogo de 
terrenos no Brasil.

Em breve, as pessoas 
poderão acompanhar atra-
vés do nosso site a evolu-
ção dos empreendimentos 
através do nosso portal da 
transparência. Entre agosto 
e setembro deste ano, nós 
pretendemos lançar NFTs 

que correspondam a um 
empreendimento específi-
co, mas hoje, quando uma 
pessoa compra o Ribus, ela 
está comprando uma cesta 
de empreendimentos.

Qual a origem do con-
ceito do token emitido 
pela Ribus?

Nós fazemos uma analo-
gia ao modelo de voucher 
que é muito utilizado nos 
Estados Unidos e na Ale-
manha. O valor das cripto-
moedas que são utilizadas 
como voucher está baseado 
no acesso que ela dá. Esse 
é o caso da Ethereum. A 
real usabilidade do Ether é 
poder acessar o ecossistema 
da Ethereum e ter acesso 
à construção de contratos 
inteligentes dentro desse 
ecossistema. O Ribus é um 
utility token da mesma for-
ma que o Ether.

Divulgação Ribus
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Relatório da Administração 2021: Senhores Acionistas, Apresentamos a seguir relatório das principais atividades no exercício 
de 2021, em conjunto com as Demonstrações Contábeis elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, acrescidas 
da Demonstração do Fluxo de Caixa, as quais consideramos importantes para divulgar o desempenho da Luziânia-Niquelândia 
Transmissora S.A. para a sociedade, parceiros, investidores e consumidores. A Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A., socie-
dade anônima de capital fechado, foi constituída em 29 de dezembro de 2011 após seus acionistas terem arrematado o Lote H no 
Leilão 06/2011 da ANEEL, ocorrido em 16 de dezembro de 2011.  O ano de 2011 foi o de constituição e 2012 o de estruturação. 
A partir de 2013 foi realizada a implantação do projeto, sendo concluída em 2015. Também em 2015 foi concluída a implantação 
do reforço autorizado pela ANEEL em 2013 (ReA 4289/2013). Ao longo do ano de 2016, com a conexão da Distribuidora CELG-D 
(Enel Distribuição Goiás) às subestações Luziânia e Niquelândia, a Sociedade concluiu a fase de implantação do Empreendimen-
to, tendo o ONS emitido os Termos de Liberação Definitivos para ambos projetos (Leilão 06/2011 lote H e ReA 4289/2013). 
Também foram finalizados todos os contratos com fornecedores relativos a esses projetos de implantação. Em 2016 foi quitada a 
dívida de curto prazo contraída junto ao Bank of China Brasil S.A. com recursos parcialmente decorrentes da operação, comple-
tados com aporte dos acionistas. Em 2017 o resultado da Companhia foi afetado pelos efeitos da revisão tarifária periódica, 
ocorrida no ciclo 2017/2018, conforme Nota Técnica nº 171/2017-SGT/ANEEL e Resolução Homologatória nº 2.258/2017, de 
20/06/17, sendo identificada uma redução de 6,9% da RAP. Em 2018 o pleito de prorrogação do contrato de concessão da LNT 
foi deferido pela ANEEL. Dessa forma, o Contrato de Concessão nº 010/2012 foi prorrogado por 115 dias ao período original, 
diante da ausência de culpabilidade pelos atrasos ocorridos no cronograma do empreendimento. Também foi autorizado pela 
Caixa Econômica, a distribuição de dividendos acima de 25% do lucro líquido dos exercícios anteriores. Em 2018 a LNT, de acor-
do com o mercado e sugestão dos auditores, adotou o procedimento de reconhecer o investimento de acordo com as premissas 
do pronunciamento 47 do CPC (IFRS 15), esta mudança gerou a alteração do Ativo financeiro para Ativo de contratos com redu-
ção do valor contábil, que foi reconhecida no Patrimônio Líquido de 2018. Em 2019 foi realizada uma auditoria dos contratos de 
Operação e Manutenção, e constatado que os contratados estão realizando todos os procedimentos de forma correta a atender 
os requisitos exigidos pela ANEEL. Em 2019 a LNT concluiu seu primeiro projeto de P&D, desenvolvido em parceria com outras 
3 SPE’s do Grupo State Grid, sua acionista majoritária. Este projeto encontra-se devidamente auditado e foi submetido à aprova-
ção da ANEEL. No exercício de 2020 a Companhia adotou as orientações e procedimentos previstos no Ofício Circular CVM/
SNC/SEP/nº 04/2020 emitido em 01 de dezembro de 2020. O Oficio teve como objetivo equalizar as demonstrações financeiras 
de todo o mercado de acordo com os segmentos impactados pela adoção do CPC 47 em 2018. E, desta forma, indicou premissas 
a serem adotadas para que fossem feitos os recálculos dos rendimentos e receitas de construção e Operação e manutenção, com 
base na Taxa Interna de Retorno projetada na ocasião do leilão, e as variações em função dos valores realizados passaram a ser 
reconhecidos anualmente e não mais deferidos ao longo de todo o prazo do contrato, como ocorria anteriormente. A adoção das 
premissas no Oficio da CVM que implicou no recálculo do principal ativo da Companhia, o Ativo de Contrato, ocasionou a neces-
sidade de ajustes nas demonstrações financeiras do exercício de 2020. Considerando a relevância dos valores ajustados, os 
valores foram registrados ao longo do exercício. Em regra geral, as premissas adotadas conforme o Oficio, vieram a recompor o 
saldo do Ativo de Contrato que foi severamente reduzido em 2018 quando da adoção do CPC 47. Este fato ocorreu devido a falta 

de domínio à época, por parte do mercado em geral, e a adoção das melhores premissas que se apresentavam. Na ocasião os 
rendimentos foram ajustados de acordo com a taxa da NTN-B do Governo, e atualmente se concluiu que o Ativo de contrato de-
veria gerar renda considerando a TIR projetada na ocasião do leilão e ajustadas anualmente em função de variações expressivas. 
Esta nova forma de registro do Ativo de contrato gerou o ajuste que recompôs o saldo do Ativo de contrato e consequentemente 
os resultados acumulados da companhia. Todos os ajustes estão refletidos nas Demonstrações financeiras e foram objeto de 
auditoria por auditor independente com registro na Comissão de Valores Mobiliários. Em 2021 a LNT teve como fato relevante a 
alteração da empresa prestadora de serviço de Operação e Manutenção. Anteriormente este serviço era executado por Furnas 
Centrais Elétricas, a partir de então, passou a ser executado pela empresa Serra da Mesa Transmissora. Para a substituição da 
empresa, foi necessário adequar a infraestrutura instalada, exigindo um investimento da ordem de R$ 800 mil. Entretanto, esse 
investimento não chegou a afetar o resultado da Companhia. Em 2021 foi aditivado o contrato de financiamento com a Caixa 
Econômica Federal, permitindo que a LNT distribua dividendos acumulados em exercícios anteriores acima dos 25% previstos 
anteriormente. Esta permissão irá até o exercício a ser encerrado em 31/12/2025, de acordo com a disponibilidade de caixa da 
Companhia e a manutenção de pelo menos 3 (três) vezes o valor da última parcela paga de financiamento, em conta. Desde a 
sua constituição a LNT se mantém saudável financeiramente, obtendo o resultado previsto em leilão e distribuindo dividendos aos 
acionistas desde o ano de 2016. A LNT não possui passivos judiciais de nenhuma natureza e vem cumprindo o seu compromisso 
com o meio ambiente na totalidade, atendendo 100% das condicionantes de suas licenças de operação. Entretanto, após receber 
uma notificação/termo de intimação da Receita Federal do Brasil, a Luziânia - Niquelândia Transmissora contratou o escritório de 
advocacia Cescon, Barrieu para ajuizar ação contra a Receita Federal do Brasil para que seja reconhecida a aplicação dos coefi-
cientes de presunção de 8% e 12%, respectivamente, ambos para fins de determinação das bases de cálculo do IRPJ e CSLL 
sobre o lucro presumido e para o cálculo dos adiantamentos mensais do IRPJ e da CSLL apurados por estimativa do lucro tribu-
tável, com suspensão da exigibilidade das diferenças de valores, nos termos do art. 151, V, dos CTN, ou para prevenir o adoção 
de qualquer ato visando a sua cobrança, a inscrição do nome da Autora nos autos dos inadimplentes, e para que a certidão de 
regularidade fiscal não seja negada. O tribunal acatou o pedido de tutela provisória do escritório Cescon, Barrieu Advogados, de 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à diferença entre os coeficientes de presunção de lucros. O escritório 
Cescon, Barrieu Advogados encaminhou a intimação à PGFN, momento em que a RFB ficará impedida de aplicar multa à empre-
sa caso proceda à constituição do crédito tributário na esfera administrativa, mediante lavratura de Autos de infração de IRPJ e 
CSLL. No entanto, trata-se de uma decisão provisória, e não definitiva, de modo que a questão ainda deverá ser reconsiderada 
no curso do processo judicial. Agradecimentos: Registramos nossos agradecimentos aos membros dos Conselhos de Adminis-
tração e Fiscal pelo apoio prestado no debate e encaminhamento das questões de maior interesse da sociedade. Nossos espe-
ciais reconhecimentos à dedicação e empenho do quadro funcional. Também queremos deixar consignados nossos agradeci-
mentos aos colaboradores, prestadores de serviços, seguradoras, usuários, entidades financeiras, demais agentes do Setor 
Elétrico e a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para o êxito das atividades da Empresa e para o cumprimento da 
nossa missão como Concessionária de Serviços Públicos. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2022. 

João Cursino Neto - Diretor Presidente e Administrativo e Financeiro     |     Jorge Raul Baue  - Diretor Técnico 

Notas explicativas às demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais) Contexto operacional

Balanços Patrimoniais  
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

ATIVO Notas 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 6 2.255 6.139
Contas a receber 7 1.823 2.088
Impostos a recuperar 8 4 442
Ativo de contrato 9 9.604 13.198
Outros ativos circulantes 339 262
Total do ativo circulante 14.025 22.129
NÃO CIRCULANTE
Ativo de contrato 9 88.602 83.173
Imobilizado líquido 778 30
Total do ativo não circulante 89.380 83.203
TOTAL DO ATIVO 103.405 105.332
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores 49 103
Empréstimos 10 3.449 3.445
Salarios e encargos 93 65
Impostos e contribuições sociais 316 442
Encargos setoriais 384 372
Dividendos a pagar 12.c 2.914 3.038
Outros passivos circulantes 4 2
Total do passivo circulante 7.209 7.467
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos 10 15.914 19.313
Imposto de renda e contribuição social diferidos 11 2.078 1.704
Total do passivo não circulante 17.992 21.017
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 12.a 33.305 33.305
Reserva Legal 12.b 3.767 3.154
Reserva de retenção de lucros 12.d 41.132 40.389
Total do patrimônio líquido 78.204 76.848
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 103.405 105.332

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos resultados  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas 31/12/2021 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 13 18.020 16.845
Operação e manutenção O&M (2.408) (2.024)
Outros gastos operacionais (476) (33)
LUCRO BRUTO 15.136 14.788
DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal (585) (585)
Materiais (9) (31)
Serviços de terceiros (358) (273)
Tributos (5) (10)
Arrendamentos e aluguéis (90) (79)
Seguros (86) (81)
Outros 138 232
Total (995) (827)
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E 
DESPESAS FINANCEIRAS 14.141 13.961
RECEITAS FINANCEIRAS 301 194
DESPESAS FINANCEIRAS (1.146) (822)
Total 14 (845) (628)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E 
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13.296 13.333
Imposto de renda Corrente (435) (442)
Contribuição social Corrente (217) (235)
Imposto de renda diferido 11 (236) 98
Contribuição social diferida 11 (138) 38
Total (1.026) (541)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 12.270 12.792

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos resultados abrangentes 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020

Lucro líquido do exercício 12.270 12.792
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício 12.270 12.792

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Reservas de lucros
Capital Social Legal Retenção de lucros Lucros acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 33.305 2.514 38.275 - 74.094
Dividendos adicionais propostos de exercícios anteriores - - (7.000) - (7.000)
Lucro do exercício - - - 12.792 12.792
Reserva legal - 640 - (640) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (3.038) (3.038)
Retenção de lucros - - 9.114 (9.114) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 33.305 3.154 40.389 - 76.848
Dividendos adicionais propostos de exercícios anteriores 12.c - - (8.000) - (8.000)
Lucro do exercício - - - 12.270 12.270
Reserva legal - 613 - (613) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (2.914) (2.914)
Retenção de lucros - - 8.743 (8.743) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 33.305 3.767 41.132 - 78.204

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 13.296 13.333
Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Rendimentos sobre ativo de contrato (11.092) (25.258)
Juros sobre empréstimos 1.006 805
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais
Impostos a recuperar 438 (36)
Contas a receber 265 (317)
Ativo de contrato 9.257 25.955
Outros ativos circulantes (77) 106
Fornecedores (53) 83
Impostos e contribuições sociais (75) 48
Encargos setoriais 12 (31)
Salários e encargos 28 21
Imposto de renda e contribuição social pagos (601) (547)
Outros passivos circulantes (101)

12.303 14.162
Juros pagos sobre empréstimos (959) (827)
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais 11.344 13.335
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Baixa/Acréscimo de imobilizado (748) (30)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (748) (30)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos e financiamentos (3.442) (3.442)
Dividendos pagos (11.038) (10.005)
Caixa líquido aplicado pelas atividades de 
financiamentos (14.480) (13.447)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA (3.884) (142)
Início do exercício 6.139 6.281
Final do exercício 2.255 6.139
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA (3.884) (142)

Demonstração dos valores adicionados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

RECEITA 31/12/2021 31/12/2020
Receita 19.551 18.193

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Serviços (358) (273)
Operacao e manutencao - O&M (2.408) (2.024)
Outros custos (476) (33)

VALOR ADICIONADO BRUTO 16.309 15.863
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

Receitas financeiras 301 194
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 16.610 16.057
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Pessoal
Remuneracao direta 537 542
Beneficios 28 31
FGTS 20 12

585 585
Tributos
Federais 1.625 1.204
Municipais 5 10

1.630 1.214
Remuneracao de capital de terceiros
Arrendamentos e aluguéis 90 79
Juros 1.007 807
Seguros 86 81
Outros 942 499

2.125 1.466
Remuneracao de capital proprio
Lucro líquido do exercício 12.270 12.792

TOTAL 16.610 16.057

1. Contexto operacional: A Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A. (“Compa-
nhia” ou “LNT”), sociedade privada, de capital fechado, foi constituída em 29 de 
março de 2011 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 – 11º andar 
– Sala 1101 Parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de 
Janeiro. A Companhia é uma Sociedade de Propósito Específico - SPE e tem 
por objeto social a exploração de concessões de Serviços Públicos de Trans-
missão de Energia, prestados mediante implantação, operação e manutenção 
de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários 
à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Ener-
gia (MME). • Da concessão: A Companhia foi constituída a partir do Consórcio 
Luziânia-Niquelândia que foi o vencedor do Lote H do Leilão de Transmissão nº 
06/2011, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 16 
de março de 2011. Lote H está composto pelas seguintes instalações no Estado 
de Goiás: a) - SE 231/69 kV Niquelândia, (3+1) x 10 Mva; e b) - SE 500/138 kV 
Luziânia, (3+1) x 75 Mva. INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas pela 
Subestação Niquelândia, com transformação 231/69 kV – (3+1) x 10 Mva, e pela 
Subestação Luziânia, com transformação 500/138 kV – (3+1) x 75 Mva, respec-
tivas conexões de unidades transformadoras, entrada de linha, interligação de 
barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias 
às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomuni-
cação, administração e apoio. A Companhia foi autorizada a iniciar a operação 
da SE Luziânia em 09 de junho de 2014, tendo os equipamentos sido, efetiva-
mente, energizados em 19 de julho de 2014, após o fim do período restritivo 
estabelecido pelo ONS, em função da Copa do Mundo de Futebol. Já a SE Ni-
quelândia, teve sua entrada em operação no dia 12 de agosto de 2015. Através 
da Resolução Autorizativa nº 4.289, em vigor a partir de 28.08.2013, a conces-
são foi acrescida das seguintes instalações no Estado de Goiás: Instalações de 
transmissão, na subestação Luziânia, compostas de: uma segunda transforma-
ção 500/138 kV – 3 x 75 Mva, respectivas conexões de unidades transformado-
ras, entrada de linha, interligação de barras, barramentos, instalações vincula-
das e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, pro-
teção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. A instala-
ção adicional teve sua entrada em operação no dia 09 de novembro de 2015. De 
acordo com o Contrato de Concessão Nº 010/2012, assinado em 10 de maio de 
2012, o prazo do serviço público de transmissão da Companhia é de trinta anos, 
a contar da data da assinatura. 2. Base de preparação: As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o CPC 
26 (R1), e normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, quando 
estas não conflitam com as do CPC. A emissão das demonstrações financeiras 
foi autorizada pela Diretoria em 13 de janeiro de 2022. Após a sua emissão, 
somente os acionistas têm o poder de alterá-las. Todas as informações relevan-
tes próprias das demonstrações financeiras e, somente elas, estão sendo evi-
denciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua ges-
tão. 2.1. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações 
financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Compa-
nhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. 2.2. Uso de estimativas e julgamentos: Na 
preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julga-
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis 
e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resulta-
dos reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são 
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. 2.3. Ativo de contrato e remuneração do ativo de contra-
to: a) Ativo de contrato: Conforme previsto no contrato de concessão, o con-
cessionário atua como prestador de serviço. O concessionário implementa, am-
plia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação de infraes-
trutura) usada para prestar um serviço público além de operar e manter essa 
infraestrutura durante o prazo de concessão. O contrato de concessão não 
transfere ao concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de 
serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para rea-
lização dos serviços públicos, sendo os bens revertidos ao Poder Concedente 
após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de 
operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Po-
der Concedente, nas condições previstas no contrato de concessão. O ativo de 
contrato se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de 
construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reco-
nhecida ao longo do tempo do projeto, porém o recebimento do fluxo de caixa 
está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e 
manutenção. Mensalmente, à medida que a Companhia opera e mantém a in-
fraestrutura, a parcela do ativo de contrato equivalente à  contraprestação da-
quele pela satisfação da obrigação de desempenho de construir torna-se um 
ativo financeiro, pois nada além da passagem do tempo será requerida para que 
o referido montante seja recebido. Os benefícios deste ativo são os fluxos de 
caixa futuros. O valor do ativo de contrato das concessionárias de transmissão 
de energia é formado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futu-
ros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua pror-
rogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária 
Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual 
Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela 
prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Esses recebimentos 
amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais 
investimentos não amortizáveis (bens reversíveis) geram o direito de indeniza-
ção do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. A implementação 
da infraestrutura, atividade executada durante a fase de obra, tem o direito a 
contraprestação vinculado a performance de finalização da obra e das obriga-
ções de desempenho de operar e manter, e não somente a passagem do tem-
po, sendo o reconhecimento da receita e dos custos das obras relacionadas à 

formação desse ativo através dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pe-
los serviços de implementação da infraestrutura efetuados nos ativos de con-
cessão é registrada na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um ati-
vo de contrato, por ter direito à contraprestação ainda condicionado à satisfação 
de outra obrigação de desempenho. As receitas com implementação da infraes-
trutura e receita de remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas ao di-
ferimento do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social (COFINS), registrados na conta “Impostos 
diferidos” no passivo não circulante. b) Remuneração do ativo de contrato: A 
taxa aplicada ao ativo de contrato é uma taxa de desconto que melhor represen-
ta a estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos 
da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos 
do negócio. A Companhia utiliza os seus resultados históricos como base para 
determinação de suas estimativas, levando em consideração o tipo de conces-
são, a região de operação e as especificidades de cada leilão. O saldo do ativo 
de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela TRAF - Taxa 
de Remuneração do Ativo de contrato referente ao Contrato de Concessão. São 
consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da Companhia na determi-
nação da parcela mensal da TRAF que deve remunerar a infraestrutura e a in-
denização que se espera receber do Poder Concedente no fim da concessão. O 
valor indenizável é considerado pela Companhia como o valor residual contábil 
no término da concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a re-
ceita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de 
contrato é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido 
como receita ou despesa no resultado. 2.4. Receita de operação e manuten-
ção: As receitas oriundas dos serviços de Operação e Manutenção (“O&M”) são 
determinadas com base nos valores atribuídos pela Administração estimados 
para fazer face aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo 
anual durante o prazo da concessão. 2.5. Instrumentos financeiros: Os instru-
mentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Com-
panhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. 
Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido 
dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na cate-
goria ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente 
lançados no resultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a 
cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de 
classificação de ativos e passivos financeiros. A Companhia faz uso de técnicas 
de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados observá-
veis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumen-
tos financeiros. A nota explicativa nº 16 oferece informações detalhadas sobre 
as principais premissas utilizadas pela Companhia na determinação do valor 
justo de seus instrumentos financeiros, bem como análise de sensibilidade des-
sas premissas. a) Ativos financeiros não derivativos: Os principais ativos fi-
nanceiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de caixa, 
ativo financeiro indenizável, e contas a receber. b) Passivos financeiros não 
derivativos: Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia 
são: fornecedores, empréstimos e demais contas a pagar. Após reconhecimen-
to inicial, os passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado atra-
vés do método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e varia-
ção cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado, quando incorri-
dos. O saldo de empréstimos é classificado como passivo financeiro não men-
surado ao valor justo e reconhecidos pelo seu custo amortizado, utilizando o 
método de juros efetivos. O saldo de fornecedores de bens e serviços necessá-
rios às operações da Companhia, cujos valores são reconhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações 
monetárias e/ou cambiais incorridos até a data dos balanços. Estes saldos tam-
bém são classificados como passivo financeiro reconhecido pelo custo amorti-
zado. c) Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros: Um ativo finan-
ceiro é baixado quando os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem 
e/ou quando a Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa 
do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa 
recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de 
“repasse”; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e be-
nefícios do ativo, ou (b) a Companhia não transferiu, nem reteve substancial-
mente todos os riscos e beneficios relativos ao ativo, mas, transferiu o controle 
sobre o ativo. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revoga-
da, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituí-
do por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou 
os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa 
substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconheci-
mento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores 
contábeis reconhecida na demonstração do resultado. d) Ativos e passivos 
financeiros derivativos: A Companhia não mantém ativos ou passivos finan-
ceiros derivativos e não identificou contratos com características de derivativos 
embutidos separáveis. 2.6. Impostos, contribuições e tributos: Existem incer-
tezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao 
valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de 
longo prazo e da complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferen-
ças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças 
nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de im-
postos já registrados. A Companhia constitui provisões, com base em estimati-
vas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autori-
dades fiscais das respectivas jurisdições em que atua. O valor dessas provisões 
baseia- se em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais ante-
riores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade 
tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpreta-
ção podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, dependendo das con-

dições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. 3. Mudanças nas prin-
cipais políticas contábeis: 3.1. Normas e interpretações novas e revisadas: 
As normas e interpretações novas, alteradas e emitidas, ou que ainda não este-
jam em vigor até a data de emissão destas demonstrações financeiras, estão 
descritas a seguir. A Companhia pretende adotá-las, se cabível, quando entra-
rem em vigor. a) Revisadas e vigentes: · CPC 06 (R2) - Arrendamentos · CPC 
11 – Contratos de Seguro · CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimen-
to e Mensuração · CPC 40 (R1) - Instrumentos Financeiros: Evidenciação · CPC 
48 - Instrumentos Financeiros. Os CPCs revisados e vigentes estabelecem alte-
rações em decorrência do termo “Reforma da Taxa de Juros de Referência – 
Fase 2”. Para o pleno atendimento às normas internacionais de contabilidade, a 
Companhia deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, 
ou após 1º de janeiro de 2021. Para o caso do CPC 06 (R2), especificamente, a 
revisão refere-se a Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arren-
datários em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021. 
b) Revisadas e não vigentes: · CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes · CPC 27 – Ativo Imobilizado · CPC 37 (R1) – Adoção Incial 
das Normas Internacionais de Contabilidade · CPC 48 - Instrumentos Financei-
ros. Os CPCs revisados estabelecem alterações anuais relativas ao ciclo de 
melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado – vendas antes do uso pretendido; Con-
trato Oneroso – custos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura 
Conceitual. Para o pleno atendimento às normas internacionais de contabilida-
de, a Companhia deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início 
em, ou após 1º de janeiro de 2022. Não é esperado que essas alterações te-
nham impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia. 
4. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com 
base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não deriva-
tivos que estão pelo valor justo. 5. Principais políticas contábeis: As principais 
práticas contábeis adotadas pela Companhia para a apresentação de suas de-
monstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2021, foram aplicadas de for-
ma consistente com aquelas divulgadas nas demonstrações financeiras refe-
rentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Não houve mudança de 
qualquer natureza em relação a tais políticas e métodos de cálculo de estimati-
vas. 5.1. Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas 
pelo regime contábil de competência. A receita de venda de energia é reconhe-
cida no resultado quando todos os riscos significativos e benefícios inerentes 
aos produtos são transferidos para o comprador. A receita pela prestação de 
serviços é reconhecida no resultado tendo como base a etapa de execução dos 
serviços realizados até a data-base do balanço, de acordo com a porcentagem 
do total de serviços a serem realizados, na medida em que todos os custos re-
lacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente. Uma receita 
não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. 5.2. Re-
ceita operacional: A receita é reconhecida na extensão em que for provável 
que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa 
ser mensurada de forma confiável. A receita líquida é mensurada com base no 
valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e 
encargos sobre vendas. 5.3. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes 
de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de caixa 
de curto prazo e, não, para investimento ou outros propósitos. Para que um in-
vestimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibi-
lidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignifican-
te risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-
-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, 
por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. 5.4. Contas 
a receber: Destinam-se à contabilização dos critérios referentes ao suprimento 
de energia elétrica faturado ao revendedor, do ajuste do fator de potência, bem 
como de outros créditos assemelhados. Inclui a contabilização, entre outros, dos 
créditos provenientes da aplicação do acréscimo moratório, e engloba os valores 
a receber referentes ao serviço de transmissão de energia, registrados pelo regi-
me de competência. O faturamento dos valores a receber foi efetuado conforme 
determinações do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, por meio dos 
avisos de créditos (AVCs) mensais. Foi constituída provisão em montante consi-
derado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é consi-
derada duvidosa, com base na avaliação individual de cada cliente com parcelas 
em atraso. O faturamento apurado com base no Contrato de Conexão ao Sistema 
de Transmissão (CCT), associada à distribuidora CELG Distribuição S.A., foi ce-
lebrado em 20 de fevereiro de 2014, com vigência a partir da data da disponibili-
zação para entrada em operação das referidas instalações (19 de julho de 2014), 
até a extinção da concessão de uma das partes, cuja responsabilidade pela coor-
denação, supervisão e controle da operação da geração e transmissão de ener-
gia elétrica no sistema interligado nacional, é a ONS. 5.5 Perdas Estimadas em 
Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD. A perda estimada em créditos de 
liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que 
os clientes não serão capazes de liquidar todos os valores devidos de acordo com 
os prazos originais das contas a receber. A PECLD será constituída com base em 
análise dos riscos de realização e reconhecida em valor considerado suficiente 
pela Administração da Companhia para cobrir eventuais perdas na realização das 
contas a receber. 5.6 Depreciação. A depreciação é calculada com base nas vi-
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das úteis dos ativos imobilizados, e são feitos testes periódicos de recuperação 
dos ativos. 5.7. Outros ativos e passivos. Um ativo é reconhecido no balanço 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em 
favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. 
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável 
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são regis-
tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação 
é provável que ocorra nos próximos doze meses, itens com liquidação superior 
são demonstrados como não circulantes. 5.8. Imposto de Renda (IR) e Contri-
buição Social sobre o Lucro (CSLL): A Companhia optou pela tributação do 
lucro presumido, cuja base de cálculo do imposto de renda e da contribuição so-
cial é calculada por meio da aplicação do percentual de 8% e 12%, respectiva-
mente, sobre a receita bruta, sobre os ganhos de capital e demais receitas. 5.9. 
Ajuste a valor presente de ativos e passivos: O ajuste a valor presente é cal-
culado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros 
explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa 
forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses 
ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformi-
dade com o regime de competência de exercícios. Posteriormente, esses juros 
são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por 
meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de 
caixa contratuais. 5.10. Demonstrações dos fluxos de caixa: A demonstração 
dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de acordo com o pronuncia-
mento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 5.11. Demonstrações dos valores adi-
cionados: A demonstração dos valores adicionados foi preparada e está apre-
sentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 09 (R2) - Demonstração 
do Valor Adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 5.12. 
Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos obtidos são 
reconhecidos pelo valor justo no recebimento dos recursos, líquido dos custos da 
transação e passam a ser mensurados pelo custo amortizado, sendo acrescido 
de encargos, juros e variações monetárias e/ou cambiais nos termos contratuais, 
incorridos até a data do balanço (vide Nota 10).
6. Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2021 31/12/2020
Bancos conta movimento 105 775
Aplicação financeira - BB CDB 272 563
Aplicação financeira - CDB C.E.F. 1.270 3.848
Aplicação financeira - Fundo de Investimento C.E.F. 552 728
Rendas a receber 56 225
Total 2.255 6.139
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco 
de mudança de valor. Em 31 de dezembro de 2021, as aplicações financeiras 
referentes ao Certificado de Depósito Bancário – CDB – da Caixa Econômica 
Federal, foram remuneradas à taxa de 98,50% da variação do Certificado de 
Depósito Interbancário – CDI. Já a aplicação financeira referente ao BB Com-
promissada e ao BB CDB, foram remuneradas à taxa de 94% da variação 
do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, enquanto que os Fundos de 
Investimento da  Caixa Econômica Federal estão remunerados às taxas de 
3,12% e 4,05% a.a. 7. Contas a receber: A composição do saldo de contas a 
receber apresenta o seguinte perfil:

31/12/2021 31/12/2020
Contrato de conexão Celg - SE Luziânia 86 253
Contrato de conexão Celg - SE Niquelândia 68 199
Disponibilidade da rede elétrica - AVC 1.669 1.636
Total 1.823 2.088
8. Impostos a recuperar: Em 31 de dezembro de 2021, o valor de R$ 4 (R$ 
442 em 31 de dezembro de 2020), está classificado como impostos a recu-
perar, e refere-se ao imposto de renda retido na fonte, quando do resgate de 
aplicações financeiras, e aos tributos retidos sobre faturamentos, adicionados à 
correção monetária pela taxa Selic atualizada mensalmente. Estes valores são 
compensados com os impostos apurados trimestralmente e no encerramento 
do exercício. 9. Ativos de contrato: O Contrato de Concessão de Serviços 
Públicos de Transmissão de Energia Elétrica, celebrados entre a União (Poder 
Concedente - Outorgante) e a Companhia (Operadora) regulamentam a explo-
ração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica pela Companhia, 
onde: ► O contrato estabelece quais os serviços que o operador deve prestar; 
► O contrato estabelece padrões de desempenho para prestação de serviço 
público, com relação à manutenção e disponibilidade da rede. ► Ao final da 
concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao poder 
concedente mediante pagamento de uma indenização; ► O preço é regulado 
através de mecanismo de tarifa estabelecido nos contratos pela remuneração 
anual permitida (RAP), parcela garantida pelo poder concedente para remune-
rar o operador. A infraestrutura construída da atividade de transmissão é recu-
perada através de dois fluxos de caixa, a saber: (a) parte através de valores a 
receber garantidos pelo poder concedente relativa à remuneração anual permi-
tida (RAP) durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são de-
terminados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS, conforme contrato, 
e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da 
rede de transmissão disponibilizada; e (b) parte como indenização dos bens 
reversíveis no final do prazo da concessão, esta a ser recebida diretamente do 
Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização 
será efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens re-
versíveis, com recebimento previsto para um período de 31 anos, cujos critérios 
de pagamento ainda serão definidos pelo poder concedente. Em 2020, a Com-
panhia se baseou nas recomendações no Ofício Circular CVM/SNC/SEP/nº 
04/2020, para revisar os procedimentos de contabilização adotados para o ativo 
de contrato. Não foram identificados impactos ou alterações a serem efetuados 
nos procedimentos da Companhia. A atualização monetária do ativo contratual 
é reconhecida pela taxa implícita estabelecida no início de cada projeto e que é 
obtida após a alocação das margens de construção e de operação. A taxa im-
plícita que remunera o ativo de contrato varia entre 12,02% a.a. e 15,00% a.a..
Ativo de contrato 31/12/2021 31/12/2020
Serviços de construção 176.606 165.513
Amortização (78.400) (69.142)
Total líquido 98.206 96.371
Segregação entre Curto e Longo Prazo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 9.604 13.198
Não circulante 88.602 83.173

Total 98.206 96.371
10.  Empréstimos: Empréstimo Caixa Econômica Federal: Em 30 de junho de 
2013, a empresa celebrou o contrato de financiamento com a Caixa Econômica 
Federal no valor de R$32.590 (Trinta e dois milhões e quinhentos e noventa mil 
reais), conforme aprovado em 10 de março de 2013. Os recursos destinados a 
este investimento foram postos à disposição da SPE, sob a forma de dois sub-
créditos: a) Subcrédito FINISA/Infraestrutura – no valor de R$17.090, destinado a 
investimento em obras e serviços com recursos oriundos do Programa de Finan-
ciamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA. A taxa de juros é de 118% 
do CDI ao ano, sobre o valor principal da dívida e possui período de carência de 
amortização do principal até o mês de março de 2016. b) Subcrédito FINISA/
Equipamentos – no valor de R$15.500, destinado a investimento em máquinas 
e equipamentos oriundos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento – FINISA. A taxa de juros é de 3,5% ao ano, apurados sobre o saldo 
devedor, e seu período de carência se estendeu até o mês de março de 2014. 
Como garantia do financiamento, a Companhia assinou o contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios, cedendo os direitos relacionados ao contrato de 
Concessão. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo atualizado da dívida é de R$ 
19.363 (R$ 22.758, em 31  de dezembro de 2020). 
MUTAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS

31/12/2020

Juros 
Apropri-

ados

Amor-
tização 

 de Juros

Amortização 
do 

 Empréstimo 31/12/2021
CEF Subcrédito 
Infraestrutura 18.751 901 (851) (1.442) 17.359
CEF Subcrédito 
Equipamentos 4.007 105 (108) (2.000) 2.004

22.758 1.006 (959) (3.442) 19.363

31/12/2019

Juros 
Apropri-

ados

Amor-
tização 

 de Juros

Amortização 
do  

Empréstimo 31/12/2020
CEF Subcrédito 
Infraestrutura 20.212 630 (649) (1.442) 18.751
CEF Subcrédito 
Equipamentos 6.010 175 (178) (2.000) 4.007

26.222 805 (827) (3.442) 22.758
SEGREGAÇÃO ENTRE CURTO E LONGO PRAZO

Curto Prazo Longo Prazo Total
CEF Subcrédito Infraestrutura 1.446 15.914 17.360
CEF Subcrédito Equipamentos 2.003 0 2.003
Total 3.449 15.914 19.363
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros e 
obrigações a serem observados pela Companhia. As principais obrigações foram 
integralmente cumpridas, e, encontram-se transcritas a seguir: c) Não ceder ou 
transferir os direitos e obrigações decorrentes do Contrato, bem como não vender 
ou alienar os bens financiados sem autorização expressa da Caixa Econômica 
Federal; d) Sem prévia autorização da Caixa, não realizar distribuição de dividen-
dos e/ ou pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, isoladamente ou 
em conjunto, supere 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício 
anterior; e) Não firmar contrato de mútuo com seus acionistas, diretos ou indire-
tos, e/ou com pessoas físicas ou jurídicas componentes do Grupo Econômico a 
que pertença a Beneficiária e/ou seus acionistas, inclusive AFAC, ressalvados os 
AFAC’s durante o período de implantação do Projeto, bem como não efetuar re-
dução de seu Capital social até a liquidação final das obrigações do contrato, sem 
prévia e expressa anuência da Caixa; f) Apurar anualmente, e durante todo o perí-
odo de amortização deste Contrato, o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida a 
ser apresentado com base em relatório próprio, e nas Demonstrações financeiras 
anuais da Beneficiária; g) Manter, permanentemente, o capital social subscrito e 
integralizado na proporção mínima de 20% do total dos investimentos realizados 
no Projeto; h) Manter, durante o período de amortização do contrato, recursos 
na “Conta reserva”, com valores equivalentes a três vezes o valor da prestação 
mensal vincenda do serviço da dívida incluindo principal, juros e demais despesas 
pagas; i) Manter o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) anual em uma 
relação mínima de 1,20, na fase de amortização, calculado conforme metodolo-
gia constante no contrato. 11. Imposto de renda e contribuição social diferi-
dos: Os impostos sobre a renda diferidos são reconhecidos na demonstração do 
resultado. Os encargos de imposto de renda e contribuição social diferidos são 

calculados com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente pro-
mulgadas. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela 
Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações 
em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabele-
ce provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento 
às autoridades fiscais. O imposto de renda diferido foi apurado sobre o lucro tribu-
tável, ajustado pelas diferenças temporais pela alíquota de 15%, considerando o 
adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses, 
enquanto que a CSLL está constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, 
ajustado pelas diferenças temporais, reconhecidos pelo regime de competência.

Descrição
Base de 

calculo - 8%
IR - 

25%
Base de cal-

culo - 12%
CSLL - 

9% Total
Saldo em 31/12/2019 1.183 657 1.840
Base de cálculo - 2020 (392) (422)
Adições 489 303 792
Amortização (587) (341) (928)
Saldo em 31/12/2020 1.085 619 1.704
Base de cálculo - 2021 887 1.331
Adições 690 393 1.083
Amortização (454) (255) (709)
Saldo em 31/12/2021 1.321 757 2.078
O imposto de renda e contribuição social diferidos da Companhia é composto 
como segue: 13. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezem-
bro de 2021, o capital social subscrito e integralizado da Companhia é de 
R$33.305, dividido em 33.305.000 ações ordinárias nominativas subscritas e 
integralizadas, sem valor nominal, pela STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. 
e CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, na proporção 
de 51% e 49%, respectivamente.
State Grid Brazil Holding S.A. R$ 16.986
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. R$ 16.319

R$ 33.305
A composição do capital social subscrito da Companhia é como se segue: b) 
Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido 
do exercício, observando- se os limites previstos pela Lei das Sociedades por 
Ações. c) Dividendos: Em 31 de dezembro de 2021, os dividendos mínimos 
obrigatórios foram constituídos conforme demonstrado abaixo:
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 12.270
RESERVA LEGAL 5% (613)
BASE DE CÁLCULO 11.657
DIVIDENDOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS 25% 2.914
Em 27 de abril de 2021, foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária que, 
entre outros assuntos, aprovou a distribuição de 25% dos dividendos mínimos 
obrigatórios sobre o lucro líquido, referentes ao exercício de 2020. A Companhia 
distribuiu os dividendos da seguinte forma: • Dividendos mínimos obrigatórios do 
exercício de 2019: R$3.005, em 29 de maio de 2020, sendo R$ 0,0902 para cada 
ação; • Distribuição dos dividendos acima de 25% do lucro líquido de exercícios 
anteriores: R$ 2.520 em 30 de julho de 2020, sendo R$ 0,0757 para cada ação, 
respectivamente; • Distribuição dos dividendos acima de 25% do lucro líquido de 
exercícios anteriores: R$ 2.240 em outubro de 2020, sendo R$ 0,0673 para cada 
ação, respectivamente; • Distribuição dos dividendos acima de 25% do lucro líqui-
do de exercícios anteriores: R$ 2.240 em dezembro de 2020, sendo R$ 0,0673 
para cada ação, respectivamente; • Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 
de 2020: R$3.038, em 31 de maio de 2021, sendo R$ 0,0912 para cada ação; • 
Distribuição dos dividendos acima de 25% do lucro líquido de exercícios ante-
riores: R$ 8.000 em dezembro de 2021, sendo R$ 0,2402 para cada ação, res-
pectivamente; d) Reserva de retenção de lucros: Foram constituídas reservas 
para atender as necessidades de investimentos e manutenção do capital de giro 
da Companhia mediante a destinação de até 100% do lucro líquido remanescen-
te, após as determinações legais e da absorção de prejuízos acumulados. Essa 
reserva é suportada por orçamento de capital, a ser deliberado em Assembleia 
Geral de Acionista. Os administradores da Companhia irão propor em Assembléia 
Geral a destinação das reservas em observância ao artigo 199 da Lei 6.404/76. 
A destinação do lucro líquido apurada no exercício, nos termos da Lei e Estatuto 
Social, constituiu um saldo das reservas de retenção de lucros sobre o saldo do 
capital social. Com base no artigo 199 da Lei 6.404/76, será deliberada pelos 
acionistas na referida Assembléia sua destinação.
13. Receita operacional líquida 31/12/2021 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita de Operação e Manutenção 8.321 (9.862)
Receita de construção - 2.797
Rendimentos sobre ativos de contrato 11.092 25.258
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
Pis (120) (118)
Cofins (479) (545)
Encargos do consumidor (794) (685)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 18.020 16.845
14. Resultado financeiro 31/12/2021 31/12/2020
RECEITAS FINANCEIRAS
Receitas de aplicacões financeiras 299 181
Outras receitas financeiras 2 13

301 194
DESPESAS FINANCEIRAS
Juros e multas (1) (2)
Juros sobre emprestimos (1.006) (805)
Outras despesas financeiras (139) (15)

(1.146) (822)
RESULTADO FINANCEIRO (845) (628)
15. Partes relacionadas: A Companhia apresentou as seguintes operações 
com partes relacionadas: 15.1 Remuneração de administradores: Em 31 de 
dezembro de 2021, a remuneração dos Administradores foi de R$ 205 (R$ 199 
em 31 de dezembro de 2020).
15.2 Operações comerciais

Nome
Partes 

relacionadas
Natureza da 
operação 31/12/2021 31/12/2020

Ativo
Furnas Centrais 
Elétricas S.A. Empresa ligada

Contas receber - 
Serv. Transm. 11 10

Eletrobrás Estabele-
cimentos Unificados Empresa ligada

Contas receber - 
Serv. Transm. 1 -

Paranaíba Transmis-
sora de Energia S.A. Empresa ligada

Contas receber 
- CCI 8 4

20 14
Resultado
Despesas
State Grid Brasil 
Holding - Aluguel Acionista Aluguel (68) (79)
Furnas Centrais 
Elétricas Empresa ligada CCI (133) (94)
Furnas Centrais 
Elétricas Empresa ligada O&M (479) (400)
Serra da Mesa 
Transmissão de 
Energia ElétricaS.A. Empresa ligada O&M (902) (1.166)
Serra da Mesa 
Transmissão de 
Energia ElétricaS.A. Empresa ligada CCI (188) (101)

(1.770) (1.781)

Receitas
Furnas Centrais 
Elétricas S.A. Empresa ligada

Faturamento - 
Serv. Transm. 125 124

Eletrobrás Estabele-
cimentos Unificados Empresa ligada

Faturamento - 
Serv. Transm. 2 -

Paranaíba Transmis-
sora de Energia S.A. Empresa ligada CCI 48 -

175 124
16. Instrumentos financeiros
16.1 Classificação dos instrumentos financeiros por categoria

31/12/2021 31/12/2020

Ativos financeiros
Custo  

amortizado
A valor justo por 

meio do resultado Total Total
Caixa e equivalentes 
de caixa - 2.255 2.255 6.139
Contas a receber 1.823 - 1.823 2.088
Impostos a recuperar 4 - 4 442
Outros ativos 339 - 339 262

2.166 2.255 4.421 8.931
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contá-
beis, pois têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou 
estão ajustados pela provisão para redução ao valor recuperável. Os principais 
passivos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2021 são mensura-
dos ao custo amortizado, conforme demonstrados a seguir:
Passivos financeiros 31/12/2021 31/12/2020
Empréstimos 19.363 22.758
Salários e encargos 93 65
Impostos e contribuições sociais 316 442
Encargos setoriais 384 372
Outros passivos 4 2

20.160 23.639
No que tange ao cálculo dos valores justos, para os principais saldos sujeitos 
a variações entre os valores contábeis e valores justos, consideramos: Cai-
xa equivalentes de caixa - contas correntes conforme posição dos extratos 
bancários. Ativo de contrato - o ativo de contrato no início da concessão é 
mensurado ao valor justo e posteriormente mantido ao custo amortizado. No 
início de cada concessão, a taxa interna de retorno é calculada baseada no 
custo de capital próprio e está auferida através de componentes internos e 
de mercado. Empréstimos e financiamentos - a Companhia considera que os 
valores justos para o financiamento do BNDES são considerados próximos 
aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com 
vencimentos e taxa de juros comparáveis. Hierarquia do valor justo: • Nível 
1 - Preços cotados não ajustados em mercados ativos para ativos e passivos 
e idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que 
são observáveis para o ativo  ou passivo (diretamente preços ou indiretamente 
derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não 
são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 
Todos os instrumentos financeiros registrados e classificados pela Compa-
nhia a valor justo por meio do resultado foram classificados no nível 2. Não 
houve instrumentos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, nem ocorreram 
transferências de níveis no exercício observado. Gerenciamento do capital: 
A política da Administração é manter uma sólida base de capital para manter 
a confiança do investidor, do setor e do mercado, e manter o desenvolvimento 
futuro do negócio. A Administração monitora os retornos sobre capital, que a 
Companhia define como resultados de atividades operacionais divididos pelo 
patrimônio líquido total. A Administração também monitora o nível de dividen-
dos para acionistas ordinários. 16.2 Gestão de risco: As operações financei-
ras da Companhia são realizadas por intermédio da área financeira de acordo 
com a estratégia conservadora, visando segurança, rentabilidade e liquidez 
previamente aprovada pela diretoria e acionistas. Os principais fatores de ris-
co mercado que poderiam afetar o negócio da Companhia são: a) Riscos 
de mercado: A utilização de instrumentos financeiros pela Companhia tem 
como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a 
riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas 
de juros, índices de preços e moedas. A Companhia não tem pactuado con-
tratos de derivativos para fazer hedge contra esses riscos, porém, estes são 
monitorados pela Administração, que periodicamente avalia a exposição da 
Companhia  e propõe estratégia operacional, sistema de controle, limites de 
posição e limites de créditos com os demais parceiros do mercado. A Compa-
nhia também não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer ou-
tros ativos de riscos. b) Riscos ambientais: As atividades do setor de energia 
podem causar significativos impactos negativos e danos ao meio ambiente. A 
legislação impõe àquele que direta ou indiretamente causar degradação am-
biental o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente 
e a terceiros afetados, independentemente da existência de culpa. Os custos 
de recuperação do meio ambiente e indenizações ambientais podem obrigar 
a Companhia retardar ou redirecionar investimentos em outras áreas, mas 
a Companhia procura assegurar o equilíbrio entre a conservação ambiental 
e o desenvolvimento de suas atividades, estabelecendo diretrizes e práticas 
a serem observadas nas operações, a fim de reduzir o impacto ao meio am-
biente, mantendo o foco no desenvolvimento sustentável de seu negócio. Os 
instrumentos financeiros constantes do balanço patrimonial, tais como caixa 
e equivalentes apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo ao valor 
de mercado. Para determinação do valor de mercado foram utilizadas as in-
formações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas para cada 
situação. 16.3 Avaliação dos instrumentos financeiros: Os instrumentos 
financeiros constantes do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes 
apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo ao valor de mercado. Para 
determinação do valor de mercado foram utilizadas as informações disponí-
veis e metodologias de avaliação apropriadas para cada situação. 17. Efeitos 
da pandemia do COVID-19: Desde o final de fevereiro de 2020, o mundo vem 
passando pelo surto da doença chamada COVID-19 (Corona vírus), classifi-
cada como Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS. No Brasil, 
ações governamentais foram necessárias para conter sua disseminação e mi-
tigar impactos negativos na economia. Tais medidas refletiram positivamente 
no Mercado de Energia, neutralizou impactos nos negócios da Companhia e, 
consequentemente, nas suas demonstrações financeiras. Ao longo do ano de 
2020, a Companhia tomou todas as providências e medidas preventivas para 
evitar efeitos relevantes e impactos em suas demonstrações financeiras  e na 
continuidade dos negócios. Neste sentido, implementou o trabalho em siste-
ma Home Office para seus funcionários, como forma de preservar a saúde e 
risco de contágio de sua equipe. A Companhia segue monitorando de forma 
diligente toda e qualquer informação a respeito do tema para que decisões 
tempestivas possam ser tomadas para minimizar seus reflexos. Em 2021, a 
Companhia manteve a mesma sistemática de trabalho e segue acompanhan-
do atentamente o ritmo da vacinação no país e, principalmente nas regiões 
onde atua, e acredita nos impactos positivos que trará para a economia nacio-
nal e seus reflexos na nossa atividade. Nesta linha, a Companhia entende que 
no segundo trimestre de 2022 poderá retornar às suas atividades normais e 
trabalho presencial. 18. Eventos subsequentes: No período de 31 de dezem-
bro de 2021 até a data da emissão deste relatório, não houve nenhum fato a 
ser considerado como evento subsequente.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Aos Administradores e Acionistas da LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A. Rio de Janeiro – RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A., em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo na-
quela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A., de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade, 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. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações do valor adicionado (DVA) refe-
rentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, apresentadas como informação 
suplementar, 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 reconciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme apli-
cável, 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 tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração 
pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Compa-
nhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria 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, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a ade-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2022.
Atenciosamente, Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes - CRC-RJ 005.333/O-0

Claudio Henrique Damasceno Reis - Contador - CRC-SC 024.494/O-1
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Supervisora lança formulário digital para 
melhorar ressarcimento de investidores
Parte das solicitações de ressarcimento não preencheria requisitos de admissibilidade

A BSM Supervisão 
de Mercados, au-
torregulação da 

B3, lançou nova ferramenta 
digital para otimizar o envio 
das solicitações de ressar-
cimento por investidores 
ao Mecanismo de Ressarci-
mento de Prejuízos (MRP). 
O MRP é um instrumento 
do mercado financeiro uti-
lizado para reembolsar o 
investidor por erros come-
tidos por corretoras ou ou-
tros participantes do mer-
cado. Ele é mantido pela 
B3, mas administrado pela 
BSM, supervisora de mer-
cado.

O formulário digital está 
disponível no site da BSM 
(https://www.bsmsupervi-
sao.com.br/ressarcimento-
-de-prejuizos/envie-sua-
-reclamacao). Segundo a 
BSM, a ferramenta auxilia 
o investidor a elaborar sua 
solicitação de forma mais 
padronizada e menos pro-
pensa a inconsistências por 

meio de campos de preen-
chimento pré-estabelecidos, 
o que aumenta a qualidade 
da informação prestada e, 
consequentemente, reduz 
a necessidade solicitações 
complementares e o prazo 
de análise das solicitações.

“Parte das solicitações de 
ressarcimento enviadas pelos 
investidores não preenchem 
os requisitos mínimos de 
admissibilidade previstos no 
Regulamento do MRP e, por 
isso, acabam sendo arquiva-
das. Em 2020, 40% das re-
clamações não preencheram 
os requisitos mínimos e, em 
2021, foram quase 30%. O 
novo formulário irá orientar 
o investidor a elaborar uma 
solicitação mais eficiente, re-
duzindo o número de ações 
arquivadas por falta de in-
formação e também acele-
rando as análises por parte 
da BSM”, explica André De-
marco, diretor de Autorregu-
lação da BSM Supervisão de 
Mercados.

O MRP assegura o res-
sarcimento de prejuízos 
decorrentes da intervenção 
ou decretação da liquida-
ção extrajudicial de partici-
pante pelo Banco Central e 
também ressarce prejuízos 
decorrentes de ação ou de 
omissão de participante, 
ou de seus administradores, 
empregados ou prepostos, 
em relação à intermediação 
de negociações realizadas 
em bolsa, como compra e 
venda de ações, derivativos 
e fundos listados, além de 
serviços de custódia. O li-
mite de ressarcimento é de, 
no máximo, R$ 120 mil por 
ocorrência.

Para realizar uma solicita-
ção ao MRP a BSM acon-
selha:

1.Seja objetivo. Para ava-
liar a situação que deu ori-
gem ao prejuízo, a BSM 
precisa de informações 
precisas e específicas sobre 
o que aconteceu. Caso a re-
clamação não apresente a 

situação precisa e não con-
tenha o prejuízo detalhado, 
ela será arquivada.

2.Detalhe a situação que 
deu causa ao prejuízo. É 
fundamental explicar a ope-
ração reclamada, detalhan-
do a ação, opção, derivativo 
ou cota de fundo listado, se 
o objetivo era comprar ou 
vender, abrir ou encerrar 
posições, horário e data da 
operação, ação pretendida 
ou ação indevida, quantida-
de que foi ou seria negocia-
da, características da ordem 
(como limitada, a mercado, 
stop, valores do stop, vali-
dade), plataforma de nego-
ciação utilizada e tentativas 
de contato com a corretora 
para resolver o problema.

3. Informe o valor do 
prejuízo causado pelo er-
ro da corretora. Também é 
importante detalhar como 
o erro da corretora gerou o 
prejuízo reclamado e de que 
forma o valor do prejuízo 
foi calculado.

4.Apresente provas rele-
vantes sobre a reclamação. 
Caso o investidor se sinta 
lesado por ação ou omissão 
da corretora, deve coletar 
provas sobre o ocorrido co-
mo fotos, print screen (cap-
tura de tela) ou vídeos da 
situação, como eventuais 
mensagens de erro na tela, 
com data e hora do ocorri-
do e, se possível, mostran-
do o número da conta do 
investidor. Nos casos de 
tentativas, sem sucesso, de 
comunicação pelos canais 
alternativos da corretora, 
apresentar provas da co-
municação como regis-
tro da ligação, mensagens 
via chat, entre outros.

5.Apresente somente do-
cumentos e informações 
que estejam relacionados 
à reclamação. Para uma 
solicitação eficiente, o in-
vestidor deve apresentar 
evidências que sejam refe-
rentes exclusivamente ao 
prejuízo reclamado. Infor-

mações desnecessárias, co-
mo informações de outros 
investidores, depoimentos 
de terceiros ou notícias, são 
desconsideradas na avalia-
ção da reclamação, aumen-
tam o prazo de análise e não 
contribuem para a decisão 
do caso.

6. Apresente os docu-
mentos necessários. O in-
vestidor deve apresentar 
documento de identificação 
que contenha o número 
de CPF e comprovante de 
titularidade da conta cor-
rente bancária indicada na 
reclamação para depósito 
de eventual valor de ressar-
cimento.

7.Apresente todas as in-
formações necessárias.  An-
tes de enviar a solicitação, 
confirme que todas as in-
formações estão contem-
pladas como data, ativo, 
quantidade, posição, horá-
rio, preço, operação, preju-
ízo e tentativas de contato 
com a corretora.

CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES III S.A.
CNPJ 13.487.195/0001-98

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro 2021 e 2020(Em R$ mil)

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro 2021 e 2020(Em R$ mil)

Notas Explicativas

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro 2021 e 2020
(Em R$ mil)

Demosntração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro 2021 e 2020(Em R$ mil)

Demonstração do Resultado Abrangente
 em 31 de Dezembro 2021 e 2020(Em R$ mil)

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço encerrado em 31/12/2021 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os  
esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.

31/12/21 31/12/20
Ativo circulante 16.826 195.787

Caixa e equivalentes de caixa 5.996 112.634
Tributos a recuperar 459 13.155
Dividendos a receber - 66.948
Outros créditos 10.371 3.050

Ativo não circulante 53.069 748.520
Realizável a longo prazo 53.069 -
Tributos a recuperar 14.823 -
Créditos com partes relacionadas 22.751 -
Outros créditos 15.495 -

Investimentos - 748.520
Total do ativo 69.895 944.307
Passivo circulante 172.475 3.291.045
Empréstimos e financiamentos 41.674 -
Debêntures 130.785 3.284.842
Tributos a recolher 16 6.203
Passivo não circulante 3.500.000 -
Debêntures 3.500.000 -
Patrimônio líquido (Passivo a descoberto) (3.602.580) (2.346.738)
Capital social 5.638 1.223.863
Reservas de capital - (634.965)
Prejuízo acumulado (3.608.218) (2.702.074)
Ajuste de avaliação patrimonial - (233.562)
Total do passivo e patrimônio líquido 
 (passivo a descoberto) 69.895 944.307

31/12/21 31/12/20
(Despesas) receitas operacionais
Administrativas (3.369) (6.751)
Outras receitas/(despesas) operacionais (1.399) 195

(4.768) (6.556)
Prejuízo antes das despesas financeiras líquidas,
 equivalência patrimonial e impostos (4.768) (6.556)
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras 2.887 4.406
Despesas financeiras (204.001) (108.802)

(201.114) (104.396)
Resultado de equivalência patrimonial (26.816) (73.544)
Prejuízo antes do imposto de renda e da
 contribuição social (232.698) (184.496)
Imposto de renda e contribuição social - -
Prejuízo líquido do exercício (232.698) (184.496)
Prejuízo por ação ordinária - básico (em R$) (0,20) (0,15)
Quantidade de ações - básico (em milhares) 1.190.135 1.258.535

31/12/21 31/12/20
Prejuízo líquido do exercício (232.698) (184.496)
Efeito na conversão das demonstrações financeiras
 de controlada indireta do exterior e CPC 42 / IAS 29
 - Hiperinflação de controlada indireta 147.810 12.021
Resultado abrangente total (84.888) (172.475)

Capital  
social

Reserva de 
capital

Ajuste de  
Avaliação Patrimonial

Prejuízo  
acumulado Total

Saldo em 31/12/2019 1.273.863 (634.965) (167.562) (2.517.578) (2.046.242)
Prejuízo líquido do exercício - - - (184.496) (184.496)
Redução de capital, conforme AGE de 16/09/2020 (50.000) - - - (50.000)
Efeito na conversão das demonstrações financeiras de controlada indireta do exterior e
 CPC 42 / IAS 29 - Hiperinflação de controlada indireta - - 12.021 - 12.021
Perda de participação em investimento em controladas - - (78.021) - (78.021)
Saldo em 31/12/2020 1.223.863 (634.965) (233.562) (2.702.074) (2.346.738)
Aumento de capital, conforme AGE de 30/06/2021 93.000 - - - 93.000
Aumento de capital, conforme AGE de 19/07/2021 10.000 - - - 10.000
Aumento de capital, conforme AGE de 17/09/2021 88.823 - - - 88.823
Aumento de capital, conforme AGE de 03/12/2021 5.538 - - - 5.538
Cisão parcial (1.415.586) 634.965 (949.814) (673.422) (2.403.857)
Prejuízo líquido do exercício - - - (232.698) (232.698)
Realização de resultado abrangente - - 24 (24) -
Efeito na conversão das demonstrações financeiras de controlada indireta do exterior e
 CPC 42 / IAS 29 - Hiperinflação de controlada indireta - - 147.810 - 147.810
Ganho de participação em investimento em controladas - - 1.035.542 - 1.035.542
Saldo em 31/12/2021 5.638 - - (3.608.218) (3.602.580)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/21 31/12/20
Prejuízo líquido do exercício (232.698) (184.496)
Ajustes para:
Receita de juros sobre empréstimos (493) -
Atualização de juros e variação cambial de empréstimos 193.491 95.885
Resultado de equivalência patrimonial 26.816 73.544

(12.884) (15.067)
Redução (aumento) em outros ativos circulantes (9.448) 14.973
Redução (aumento) em outros ativos não circulantes (15.495) 3.050
Aumento (redução) do contas a pagar e provisões (6.142) (20.660)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades operacionais (43.969) (17.704)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Aquisição de ações de acionista não controlador (498.800) (10.000)
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos
 de controladas 66.948 132.067
Mútuo concedido (22.584) -
Recebimento de Mútuo 326 -
Fluxo de caixa (usados nas) proveniente das
 atividades de investimentos (454.110) 122.067
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Empréstimos tomados e debêntures 3.900.000 -
Pagamentos de empréstimos e debêntures (3.272.579) -
Juros pagos sobre empréstimos e debêntures (433.341) -
Aumento de capital 197.361 -
Redução de capital - (50.000)
Fluxo de caixa proveniente das (usados nas)
 atividades de financiamentos 391.441 (50.000)
Redução (aumento) líquido em caixa e
 equivalentes de caixa (106.638) 54.363
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 112.634 58.271
No fim do exercício 5.996 112.634

(106.638) 54.363

1. Informações sobre a Sociedade: A Cromossomo Participações III S.A., 
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital nacional fechado com sede 
social na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada na Avenida das Américas, 
nº 4.200, bloco 5, sala 501, parte, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, cuja finalidade 
é a participação no capital de outras sociedades, no Brasil ou no exterior, na qua-
lidade de quotista ou acionista. Em 20 de janeiro de 2014 a Companhia passou a 
ser controladora direta da Cromossomo Participações II S.A. Em 10 de fevereiro 
de 2014 a Cromossomo Participações II S.A., adquiriu o controle da Diagnósticos 
da América S.A. (DASA). Em 20 de dezembro de 2017 a Diagnóstico da América 
S.A. (DASA) celebrou a incorporação reversa de sua controladora Cromossomo 
Participações II S.A., pela totalidade do patrimônio líquido da CROMO II, a valor 
contábil, passando a ser controlada pela Cromossomo Participações III S.A. Em 
24 de novembro de 2021, a Companhia efetuou a Cisão Parcial dos seus ativos 
e passivos, onde teve por finalidade a segregação da participação societária 
detida pela Companhia na Diagnósticos da América S.A. (DASA), de forma que 
o Fundo de Investimento em Participações Genoma II – Multiestratégia (“FIP 
Genoma II”), passasse a deter a participação societária direta na DASA. 2. Base 
de preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
e em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
IASB (IFRS). As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que 
é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresen-
tadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 3. Práticas contábeis: As políticas contábeis descritas 
em detalhes têm sido aplicadas pela Companhia de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. (i) Inclui caixa, 
saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras com possibilidade 
de resgate no curto prazo e sem risco de mudança de seu valor de mercado. As 
aplicações financeiras são representadas por certificados de depósitos bancários 
com liquidez diária, demonstradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendi-
mentos auferidos até as datas de encerramento dos exercícios. (ii) As receitas 
financeiras abrangem basicamente receitas de juros sobre aplicações finan-
ceiras, variações cambiais ativas e recebíveis. A receita de juros é reconhecida 
no resultado por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras 
abrangem principalmente despesas com juros sobre debêntures, empréstimos 
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bancários e financiamentos. Também integram este saldo as despesas bancárias 
e imposto sobre operações financeiras. (iii) O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 
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. (iv) Os 
instrumentos financeiros podem ser classificados como ativo ou passivo financei-
ro a valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos 
mantidos até o vencimento e disponíveis para venda ou passivos financeiros ao 
custo amortizado, conforme a situação. A Companhia determina a classificação 
dos seus instrumentos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, 
quando ele se torna parte de disposições contratuais. 4. Relatório dos auditores 
independentes: As demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro 

de 2021, foram auditadas por RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade 
Simples, CRC 2SP-030.002/O-7, e a versão completa encontra-se disponível na 
sede da Companhia para a apreciação.

Assine o jornal
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RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO
CNPJ nº 42.587.568/0001-09

Balanço Patrimonial - Exercício: 2021_____________________________________________________________
                       Ativo Exercício Atual Exercício Anterior_____________________________ _____________ ________________
Ativo Circulante
 Caixa e Equivalente de Caixa  181.157,06  138.074,10
 Créditos a Curto Prazo  860.358,78  1.217.827,01
 Estoques  1.818,60  711,84
Total do Ativo Circulante  1.023.334,44  1.356.612,95
Ativo Não Circulante
 Realizável a Longo Prazo  251.978,48  256.879,40
 Investimentos  529,74  529,74
 intangível  882,50  882,50
Total do Ativo Não Circulante  253.390,72  258.291,64
Total do Ativo  1.276.725,16  1.614.904,59_____________________________________________________________
   Passivo e Patrimônio Líquido Exercício Atual Exercício Anterior_____________________________ _____________ ________________
Passivo Circulante
 Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais 
  a Pagar a Curto Prazo  562.122,58  854.677,49
 Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo 21.890,06  27.721,63
 Obrigações Fiscais a Curto Prazo  404,22  370,50
 Provisões a Curto Prazo  1.628.559,82  0,00
 Demais Obrigações a Curto Prazo  177.329,85  318.628,86
Total do Passivo Circulante  2.390.306,53  1.201.398,48
Passivo Não Circulante
 Fornecedores e Contas a pagar a LP 3.503,01 0,00
 Provisões a Longo Prazo  51.548.580,42  35.413.860,82
 Resultado Diferido  0,00  30.948,96
Total do Passivo Não Circulante  51.552.083,43  35.444.809,78
Patrimônio Líquido
 Patrimônio Social e Capital Social  79.295.844,00  19.295.844,00
 Resultados Acuniulados  (131.961.486,86)  (114.327.125,73)
 (-) Ações / Cotas em Tesouraria  (21,94)  (21,94)
Total do Patrimônio Líquido  (52.665.664,80)  (35.031.303,67)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  1.276.725,16  1.614.904,59

Demonstração do Resultado - Exercício: 2021_____________________________________________________________
Especificação  Dez/2021  Dez/2020    _____________ ____________
Receita Bruta  4.190.891,27  7.955.929,15
 Receita Econômica com Exploração de 
  Bens e Serviços  46.423,44  46.423,44
 Subvenções  4.144.467,83  7.909.505,71
Receita Líquida de Vendas e Serviços  4.190.891,27  7.955.929,15
Lucro / (Prejuízo) Bruto  4.190.891,27  7.955.929,15
Despesas Administrativas e Tributárias  (3.909.102,33)  (8.047.830,54)
 Pessoal e Encargos  (3.616.420,31)  (7.468.375,07)
 Uso de Material de Consumo  (1.491,24)  (1.522,85)
 Contratação de Serviços  (286.633,57)  (573.353,79)
 Tributárias  (4.557,21)  (4.578,83)
Resultado Financeiro Líquido  (1.004,11)  4.839,92
 Receitas Financeiras  5.726,39  6.708,08
 Despesas Financeiras  (6.730,50)  (1.868,16)
Resultado com Avaliação Patrimonial  (17.102,77)  159.781,34
 Desvalorização e Perda de Ativos  (17.162,77) 0,00
 Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas  60,00  159.781,34
Outras Receitas e Despesas Operacionais  (17.897.805,71)  (7.816.439,41)
 Outras Despesas Operacionais  (17.897.805,71)  (7.816.439,41)
Resultado Operacional  (17.634.123,65)  (7.743.719,54)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de 
 Renda e da Contribuição Social  (17.634.123,65)  (7.743.719,54)    _____________ ____________
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período  (17.634.123,65)  (7.743.719,54)
Quantidade de Ações  79.295.844  79.295.844
Lucro/ (Prejuízo) por Ação-R$  (0,2224) (0,0977)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício: 2021_____________________________________________________________
      Ações /
    Patrimônio  Cotas em 
    Social/ Resultados Tesou-
Saldos Iniciais do Capital Social Acumulados raria  Total    ____________ ______________ ________ _____________
  exercício anterior 79.295.844,00 (106.651.507,19)  (21,94) 27.355.685.13)
 Ajustes de exercícios 
  anteriores  0,00  68.101,00  0,00  68.101,00
 Resultado do exercício  0,00 (7.743.719,54)  0,00  (7.743.719,54) 
Saldos finais do 
 exercício anterior / 
  Saldos iniciais 
   do exercício atual 79.295.844,00  (114.327.125,73)  (21.94) (35.031.303.67)    ____________ ______________ ________ _____________
 Ajustes de exercícios 
  anteriores 0,00  (237,48)  0,00 (237.48)
 Resultado do exercício  0.00   (17,634.123,65)  0,00  (17.634.123,65)
Saldos iniciais do 
 exercício atual 79.295.844,00 (131.961.486.86)  (21,94) (52.665.664,50)    ____________ ______________ ________ _____________

Relatório da Administração - Balanço 2021: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, apresentamos o Balanço Patrimonial do Riocentro S.A., referente ao exercício findo em 31/12/2021. No exercício de 2021 foi mantida, 
em grande parte a dependência dos recursos do Tesouro Municipal face às despesas correntes, envolvendo: pessoal e encargos sociais, material de consumo e expediente, e pagamento de sentenças e depósitos recursais, mediante 
decisão do judiciário. O total da despesa realizada com subvenções do Tesouro Municipal atingiu em 31/12/2021, a cifra de R$ 4.513.520,62. Com recursos próprios, foram arcadas as despesas com prestação de serviços em geral e 
pagamentos às concessionárias de serviços, o que monta a cifra de R$ 33.661,78. Em virtude de suas atribuições estatutárias, O Riocentro S.A., denominado Rio Eventos Especias, tem como objeto a promoção, realização e exploração 
de eventos em consonância com a política municipal, avaliando a conveniência e oportunidade do evento, captando recursos e auxiliando na gestão do sistema de legalização; podendo, para atingir suas finalidades, receber doações e 
patrocínios, firmar convênios e parcerias junto à iniciativa privada, órgãos públicos, entidades nacionais ou internacionais, bem como exercer outras atividades que impliquem direta ou indiretamente na promoção do setor de eventos e no 
fortalecimento da atividade econômica e desenvolvimento local. Foi de 03 (três) o estoque de unidades processuais trabalhistas de risco provável verificado ao final do exercício de 2021 para a empresa. Sendo que não houve unidades 
processuais como risco provável no curto prazo, e as 03 (três) unidades processuais como risco provável no longo prazo teve como provisionamento o valor de R$ 7.898,43. O número de 2 unidades processuais cíveis como sendo de 
risco provável, tendo como provisionamento o valor de R$ 17.755.663,28.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício Findo em 31/12/2021_____________________________________________________________
1. Contexto Operacional: O Riocentro S/A - Centro de Feiras, Exposições e 
Congressos do Rio de Janeiro, é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, 
controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Estadual nº 82 de 
29/09/1976, vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Públi-
ca - SEGOVI conforme Decreto 48.340 de 01/01/2021. A missão institucional 
é de promover a realização e exploração de eventos na Cidade do Rio de Ja-
neiro, em estreita consonância com a política municipal de desenvolvimento, 
podendo, para atingir suas finalidades, estabelecer a articulação e interlocução 
necessária com os Órgãos da Administração Direta e Indireta, demais níveis do 
Governo, iniciativa privada e organizações internacionais e organizações não 
governamentais; assistir tecnicamente às empresas do setor e à Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ nos processos de legalização e macroplane-
jamento dos eventos, avaliando a conveniência e oportunidade do evento, cap-
tando recursos e auxiliando na gestão do sistema de legalização; criar, apoiar, 
promover e auxiliar projetos e iniciativas que visem ao desenvolvimento de po-
líticas de incentivos às Micro e Pequenas Empresas e médios e pequenos em-
preendedores individuais, necessários à preparação da Cidade para cada um 
dos eventos, podendo para atingir suas finalidades, dentro outras, receber do-
ação e patrocínios, firmar convênios e parcerias junto à inciativa privada, órgão 
públicos, entidades e instituições a nível nacional e internacional; promover, 
inclusive com a colaboração de entidades públicas ou privadas, atividades cul-
turais, educativa, artísticas, esportivas, de interesse local; e promover o uso de 
uma política de marketing objetivando o incremento da agenda de eventos da 
Cidade do Rio de Janeiro, bem como exercer outras atividades que impliquem 
direta ou indiretamente na promoção do setor de eventos e no fortalecimento da 
atividade econômica e desenvolvimento local, atuando fundamentalmente na 
descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da Ci-
dade do Rio de Janeiro à população carioca. Para execução de suas atividades 
a empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compro-
missos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes 
das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando 
como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art. 2º da Lei 
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 2. Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis são apresen-
tadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 
6.404/76 e suas alterações e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei 4.320/1964, com as 
normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público - MCASP - 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/SOF nº 06 
de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP’s), emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigen-
tes. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações 
inseridas no Sistema corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária 
(FINCON) da Prefeitura do Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, 
financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade 
destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratifica-
ção das informações contidas na conferência das demonstrações. 3. Princi-
pais Práticas e Critérios Contábeis Adotados: 3.1. Receita e Despesa - De 
acordo como art. 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o 
reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa 
orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despe-

sas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, 
os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, inde-
pendentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo en-
foque patrimonial. Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas 
no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na De-
monstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusiva-
mente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, 
independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamen-
tos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.  
3.2. Caixa e Equivalentes de Caixa - Nos saldos de aplicações financeiras 
e demais investimentos, inclusive fundos com liquidez imediata, estão reco-
nhecidos os rendimentos auferidos até a data-base do encerramento das de-
monstrações contábeis. Os registros dos recebimentos de recursos financeiros 
são efetuados individualmente nas contas bancárias, segregados em recursos 
próprios e recursos do Tesouro Municipal. A maioria dos pagamentos aos cre-
dores são efetuados diretamente pelo Tesouro Municipal, enquanto outros são 
efetuados na Tesouraria da entidade. Nos pagamentos efetuados pelo Tesouro 
Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura 
e a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponi-
bilidade. 3.3. Créditos a Curto Prazo - Nesse grupo de contas destacamos os 
valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro para pagamento dos custos operacionais e administrativos, 
reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento 
das obrigações no Passivo da entidade. 3.4. Estoques - Os materiais de uso e 
consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisi-
ção. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base 
no método do custo médio. 3.5. Investimentos - Os investimentos referem-se 
às participações no FINOR, avaliados pelo custo de aquisição. 3.6. Imobiliza-
do - Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados 
pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à 
vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear conside-
rando as taxas definidas pela entidade, sendo as mesmas divulgadas na Nota 
4. 3.7 Intangíveis - Os valores do ativo intangível estão registrados pelo méto-
do do custo deduzido da amortização calculada, pelas taxas definidas pela en-
tidade. 3.8. Provisões - As provisões são registradas pelos valores estimados, 
informados pela área jurídica da entidade de acordo com os riscos potenciais 
de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, cíveis e fiscais, 
reconhecidas até 31/12/2021 em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP’s), emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). 4 - Informações complementares: 4.1 - Ba-
lanço Orçamentário  - Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito
  Créditos Suple-  Dotação
 Dotação Inicial mentares Abertos Cancelamentos Atualizada _____________ _______________ _____________ ___________
 R$ R$ R$ R$ _____________ _______________ _____________ ___________
 11.483.989,00   311.071,47   (3.930.018,11)  7.865.042,36 _____________ _______________ _____________ ___________ _____________ _______________ _____________ ___________
Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte: As receitas gera-
doras de recursos financeiros da empresa se constituem fundamentalmente nas 
Aplicações Financeiras, no recebimento Judicial da ABRAS e pelas subvenções 
recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura, tendo a seguinte 
composição em 31/12/2021: Fonte de 31/12/2021  31/12/2020
Detalhamento Recursos  R$ %  R$ %_______________________ ________ _________ _____ _________ _____
Faturamento Serviços  Própria   0,00  0,00
Aplicações Financeiras Própria  5.075,44 52,15  6.120,71  1,62
Serviços de Estacionamento Própria   0,00  -    0,00
Receb. Proc. Judicial ABRAS Própria   -    0,00  368.063,66  97,31
Ressarcimento de Despesas  Própria  4.657,32 47,85  4.069,77  1,08    _________ _____ _________ _____
Total   9.732,76  100  378.254,14  100    _________ _____ _________ _____    _________ _____ _________ _____
As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo 
com a sua fonte de custeio foram:

  Valor Empenhado Valor Liquidado   Valor Pago  ___________________ ___________________ ___________________
Detalhamento Fonte de Recursos R$ % R$ % R$ %______________________________________ ________________ ___________ _____ ___________ _____ ___________ _____
Pessoal e Encargos Tesouro Municipal 3.682.946,02 88,97 3.682.946,02 88,97 3.332.393,70 88,46
Serviços de Tecnol. de Inform. e Comumic. Tesouro Municipal 85.647,21 2,07 85.647,21 2,07 81.385,15 2,16
Outros Serviços de Terceiros Tesouro Municipal 363.539,36 8,78 363.539,36 8,78 345.896,36 9,18
Outros Serviços de Terceiros  Própria  7.339,21 0,18 7.339,21 0,18 7.339,21 0,19
Outras Tesouro Municipal 202,89 0,00 202,89 0,00 202,89 0,01     ___________ _____ ___________ _____ ___________ _____
Total  4.139.674,69 100 4.139.674,69 100 3.767.217,31 100     ___________ _____ ___________ _____ ___________ _____     ___________ _____ ___________ _____ ___________ _____
4.2 - Balanço Financeiro - 4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas 
- Os valores registrados como Transferências Recebidas para a execução 
orçamentária são registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos são 
provenientes da dependência financeira com o Tesouro Municipal, alcançan-
do o valor de R$ 4.513.520,62 em 31/12/2021. 4.2.2 - Restos a Pagar - Os 
valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2021, são demonstrados no 
Balanço Financeiro na coluna de ingressos como recebimentos extraorça-
mentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga da despesa or-
çamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A composição 
por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na 
tabela a seguir:  RPP inscrito
     em 31/12/21  __________________
Detalhamento Fonte de Recursos R$ %________________________ ________________ _________ ______
Pessoal e Encargos Sociais Tesouro Municipal  350.552,32  94,12
Serviços de Tecnol. de Inform. 
 e Comunicação Tesouro Municipal  4.262,06  1,14
Outros Serviços de Terceiros  Tesouro Municipal  17.643,00  4,74     _________ ______
Total   372.457,38  100,00     _________ ______     _________ ______
4.3 - Balanço Patrimonial - Neste capítulo são apresentados os detalhamen-
tos dos principais grupos apresentados nesta demonstração. 4.3.1 - Créditos 
a Curto Prazo - Os saldos registrados neste grupo referem-se, na posição o 
exercício atual, aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com expectativa 
de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir: 
    31/12/21 31/12/20
Detalhamento R$ R$_______________________________________ _________ ___________
Prestação de Serviços-Terceiros  169.000,00 169.000,00
Adiantamentos Concedidos  78.115,61  76.293,10
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas  224.778,89  207.255,48
Créditos e Valores a Receber - Intra  380.213,23  739.531,16
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo  8.251,05  25.747,27    _________ ___________
Total  860.358,78  1.217.827,01    _________ ___________    _________ ___________
4.3.2 - Estoques - O valor refere-se a item registrado no Almoxarifado sendo 
R$ 1.818,60 em 31/12/2021 e R$ 711,84 em 31/12/2020. 4.3.3 - Investimentos 
- O valor de R$ 529,74 apresentado em 31/12/2021 e em 31/12/2020 refere-se 
a investimentos no FINOR. 4.3.4 - Realizável a Longo Prazo - O valor apre-
sentado neste grupo, na posição do exercício atual, refere-se a créditos com 
expectativa de recebimento após o término do exercício seguinte (31/12/2022) 
conforme o detalhamento apresentado a seguir: 31/12/21 31/12/20
Detalhamento  R$  R$____________________________________ __________ __________
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas  5.000,00  10.000,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo  113.046,80  113.927,34
Tributos a Recuperar ou Compensar - União  133.931,68  132.952,06    __________ __________
Total  251.978,48  256.879,40    __________ __________    __________ __________
4.3.5 - Imobilizado - Os itens do ativo imobilizado estão totalmente deprecia-
dos e encontram-se detalhados da seguinte forma:
Bens Móveis  Custo de Depre- Valor Valor
    Taxa aquisição ciação Líquido Líquido
    Anual em em Contábil Contábil
    Deprec. 31/12/21 31/12/21 em 31/12/21 em 31/12/20
Detalhamento % R$ - R$  R$  - R$_________________ _______ ________ ________ __________ __________
Máquinas, Aparelhos, 
 Equipamentos e 
  Ferramentas (*)  10  2.043,48  (2.043,48)  -  -
Equipamentos de 
 Processamento de 
  Dados  20  937,91  (937,91) - -
Móveis e Utensílios  10  2.445,51  (2.445,51)  -  -     ________ ________ __________ __________
Total Bens Móveis   5.426,90  (5.426,90)  -  -     ________ ________ __________ __________     ________ ________ __________ __________
4.3.6 - Intangível - Os valores do ativo intangível encontram-se detalhados 
a seguir:
     Custo de Amorti- Valor Valor
    Taxa aquisição zação Líquido Líquido
    Anual em em Contábil Contábil
    Amort.   31/12/21 31/12/21 em 31/12/21 em 31/12/20
Detalhamento  % R$ R$ R$ R$_________________ ______ ________ ________ __________ __________
Sistemas Aplicativos - 
 Softwares 20  3.340,00   (3.340,00)  -     -   
Marcas, Direitos e 
 Patentes   882,50  -  882,50   882,50     ________ ________ __________ __________
Total   4.222,50   (3.340,00)  882,50   882,50     ________ ________ __________ __________     ________ ________ __________ __________

4.3.7 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar
Estão registrados em curto prazo, nas contas no Passivo Circulante, sendo o 
saldo composto da seguinte forma:  CurtoPrazo ____________________________
Detalhamento  31/12/21 - R$  31/12/20- R$_____________________________ ___________ ___________
Salários e Remunerações  153.317,36  308.981,24
Férias  246.020,89  243.597,06
Encargos Sociais - INSS  119.831,34  217.189,58
Encargos Sociais - FGTS  42.952,99  84.909,61    ___________ ___________
Total  562.122,58  854.677,49    ___________ ___________    ___________ ___________
 4.3.8 - Fornecedores e Contas a Pagar - Nesse grupo de contas, estão 
registradas as obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços pres-
tados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercí-
cio. As despesas, no total de R$ 21.704,46, foram devidamente empenhadas 
e estão classificadas como Passivo Financeiro.
 Curto Prazo Longo Prazo _________________ _______________
    31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Detalhamento R$ R$ R$ R$___________________________ ________ ________ _______ _______
Fornecedores e Contas a Pagar - 
 Consolidação (Terceiros)  21.315,24   27.540,02   3.503,01   - 
Fornecedores e Contas a Pagar - 
 Intra  389,22   181,61   -     -
Fornecedores e Contas a Pagar -
 Inter - União  -     -     -     -    ________ ________ _______ _______
Total  21.704,46   27.721,63   3.503,01   -    ________ ________ _______ _______    ________ ________ _______ _______
Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar 
até 31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 
235 de 3 de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 
de 26/11/2021 e Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. 
O parcelamento dessas obrigações está refletido na conta “Fornecedores e 
Contas a Pagar Nacionais”, tendo o montante sido reclassificado do Passi-
vo Financeiro para o Passivo Permanente e considerado como Dívida Con-
solidada, sendo o valor de R$ 389,22 (10%), amortizável até 31/12/2022 e  
R$ 3.503,01 (90%), amortizável após encerramento do exercício seguinte. 
4.3.9 - Obrigações Fiscais - Os valores registrados nessa conta no curto pra-
zo referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher - União, sendo R$ 404,22 
em 31/12/2021 e R$ 370,50 em 31/12/2020. 4.3.10 - Provisões - Estão re-
gistrados na conta de provisões a curto e longo prazo, os valores referen-
tes a ações administrativas e judiciais trabalhistas e cíveis, que representam 
obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam 
possibilidade de perdas consideradas como provável de haver desembolsos 
de recursos, tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela 
Assessoria Jurídica da entidade, conforme tabela a seguir:
 Curto Prazo Longo Prazo ___________________ ________________________
    31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Detalhamento  R$ R$ R$ R$_________________ ___________ _______ ____________ ____________
Riscos Trabalhistas   -     -     269.616,14   262.000,00
Contingências Cíveis  1.628.559,82   -     51.278.964,28   35.151.860,82    ___________ _______ ____________ ____________
Total  1.628.559,82   -     51.548.580,42   35.413.860,82    ___________ _______ ____________ ____________    ___________ _______ ____________ ____________
Na rubrica “Contingências Cíveis” destaca-se Inclusão de recurso de restitui-
ção de valores pela “Abras Supermercados” e no Longo prazo foi realizada a 
atualização monetária. 4.3.11 - Demais Obrigações - Com exigibilidade de 
curto prazo, apresenta os valores relativos a depósitos de cauções, valores 
de retenções tributárias sobre obrigações trabalhistas e serviços faturados.
 CurtoPrazo ____________________________
Detalhamento  31/12/21 - R$ 31/12/20 - R$_____________________________ ___________ ___________
Consignatános Diversos  4.507,98  7.062,49
Pensão Alimentícia  994,63  997,53
Cauções - Conta Movimento  5.653,04  10.099,94
IRRF sobre Folha de Pagamento  101.236,07  201.272,06
INSS sobre Proventos Trabalhistas  12.987,81  31.172,04
Dívidas Parceladas  21.001,36  21.001,36
Receita a Apropriar - Outras  30.948,96  46.423,44    ___________ ___________
Total  177.329,85  318.628,86    ___________ ___________    ___________ ___________
4.3.12 - Resultado Diferido - O saldo dessa conta em 2020 era formado pelo 
montante não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do 
Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para pres-
tação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta 
e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de compe-
tência futura. 4.3.13 - Patrimônio Líquido - Capital Social: O Capital Social é 
de R$ 79.295.844,00, representado por 79.295.844 ações, com valor nominal, 
integralizado, resultando em um Capital integralizado de R$ 79.295.844,00. 
Os seus principais sócios e acionistas, os respectivos números, espécies e 
classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício corrente e 
anterior estão demonstradas na tabela a seguir:

 Posição em 31/12/21 31/12/20 ___________________________________________________ ______________________________________________________
     Ações  Ações Capital Social Ações Capital Social
    Ações Ordinárias Preferenciais Total de ações Integralizadas Integralizado Integralzadas Integralizado    ________________ _______________ _______________ ____________ ____________ _____________ ____________
Sócios/Acionistas Qtde  %  Qtde  %  Qtde  %  Qtde  R$  Qtde  R$________________ __________ ___ __________ ___ _________ ___ ____________ ____________ ____________ ____________
Riotur  16.152.208  26  8.616.370 49 24.768.578 31  24.768.578  24.708.578,00  24.708.578  24.768.578,00
Comlurb  806  0 0  0  806  0  806  806,00  806  806,00
Turisrio  391  0  0 0 391  0  391  391,00  391  391,00
Prefeitura  45.506.952  74  1.689.786 10 47.196.738  60   47.196.738  47.196.738,00  47.196.738  47.196.738,00
Fungetur   0  7.329.208  42  7.329.208  9  7.329.208 7.329.208,00  7.329.208 7.329.208,00
Em Tesouraria   0 37  0 37  0  37  37,00  37  37,00
Outros   0  86  0  86  0 86  86,00  86 86,00    __________ ___ __________ ___ _________ ___ ____________ ____________ ____________ ____________
Total  61.660.357  100  17.635.487  100  79.295.844  100  79.295.844  79.295.844,00  79.295.844  79.295.844,00    __________ ___ __________ ___ _________ ___ ____________ ____________ ____________ ____________    __________ ___ __________ ___ _________ ___ ____________ ____________ ____________ ____________

Resultado do Exercício e Acumulados: O detalhamento deste grupo está 
apresentado no quadro a seguir:
Detalhamento 31/12/21 - R$ 31/12/20 - R$____________________________ ______________ ______________
Resultado do Exercício  (17.634.123,65)  (7.743.719,54)
Resultado de Exercícios Anteriores  (114.327.125,73)  (106.651.507,19)
Ajustes de Exercícios Anteriores  (237,48)  68.101,00    ______________ ______________
Total  (131.961.486,86)  (114.327.125,73)    ______________ ______________    ______________ ______________

A Empresa teve um Prejuízo Líquido de R$ 17.634.123,65, impactado, basi-
camente, pela constituição de provisões para ações cíveis, no Passivo não 
Circulante. Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, 
tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercí-
cios anteriores, conforme apresentado no quadro a seguir: 

       Valor de exercício
Grupo Balanço Detalhamento do Ajuste anterior ajustado __________________________________________________________________
Patrimonial Saldo em 31/12/20 Fato  R$  em 31/12/21___________________ ________________ _______________________________________________________ _________ _______________
Ativo Circulante  Retificação em Subvenções a Receber não
    1.356.612,95  Processadas, por cancelamentos de restos a pagar não processados. 552,11  1.357.165,06
Ativo Não Circulante 258.291,64 Subvenções a Receber sobre dívida de RP Parcelada  3.102,64  261.394,28
Passivo Não Circulante (45 444 809,78) Dívida de RP Parcelada  (3.892,23)  (35.448.702,01)      _________ _______________
      (237,48)       _________ _______________      _________ _______________
5. Outras Informações: 5.1. Contingências - São apresentadas no quadro 
a seguir as contingências não registradas no Passivo Patrimonial: 
Detalhamento 31/12/21 - R$________________________________________________ ___________
Contingências Passivas 
 Riscos Trabalhistas  202.066,04 
 Riscos de Ações Cíveis  71.000,00 
Total  273.066,04    ___________    ___________
5.2. Garantias e Contragarantias Recebidas/Concedidas - As garantias re-
cebidas de terceiros por conta de serviços contratados regulares, eventuais ou 
contingentes somaram um saldo em 31/12/21 de R$ 5.653,04. 5.3. Conciliação 
do Superávit/ Déficit Financeiro - Na tabela seguinte é apresentada a conci-
liação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que 
servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício.
Balanço Patrimonial - Conciliação 31/12/21 - R$________________________________________________ ___________
Ativo Financeiro  541.060,03
Passivo Financeiro  377.771,01    ___________
Superávit/Déficit Financeiro 163.289,02    ___________
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal. 
 Patrimonial  158.805.04    ___________
RPP inscrito, pago financeiramente em 2021, que será pago 
orçament. em 2022  339,41
Valor será regularizado patrimonialmente em 2022  4.144,57    ___________
Superávit/ Déficit Financeiro  163.289,02    ___________
5.4. Conciliação da Receita Bruta 
Apresentada a seguir a conciliação a partir do resultado operacional eviden-
ciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar à receita 
tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC 
TG 47 - Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de 
Contabilidade.
     Saldo  Saldo
Detalhamento 31/12/21- R$  31/12/20 - R$__________________________________ ____________ ___________
      
Receita da Venda de Bens e Serviços  46.423,44  46.423,44
(-) Cancelamentos/Devoluções  - -
Subvenções PCRJ  4.144.467,83  7.909.505,71
Receita Financeira  5.126,39  6.708,08
Reversão de Provisões e Ajuste de perdas  60,00  159.781,34    ____________ ___________
Receita Bruta Contábil  4.196.677,66  8.122.418,57    ____________ ___________
(-) Reversão de Provisões e Ajuste de perdas  (60,00)  (159.781,34)    ____________ ___________
Receita Bruta Tributável  4.196.617,66  7.962.637,23    ____________ ___________
6. Partes Relacionadas: O Riocentro mantém em suas transações comer-

ciais e operacionais as seguintes ligações com: - o acionista controlador, 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que cor-
responde a principal fonte de receitas para custeio das atividades; - o acio-
nista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento 
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a Folha de Pagamento 
e dos impostos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU; - com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, 
pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de 
Janeiro e por serviços gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros.  
6.1. Efeitos de Transações com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo 
e Passivo - Os saldos patrimoniais em 31/12/2021 envolvendo partes relacio-
nadas estão detalhados a seguir:
Detalhamento - Restos a Receber /  Parte
 (Restos a Pagar)  Relacionada 31/12/21 - R$ 31/12/20 - R$_____________________________ ___________ ___________ ___________
   Contas do Ativo INTRA   383.005,61  739.531,16     ___________ ___________
Restos a Receber - Subvenções  PCRJ  383.005,61  739.531,16
   (-) Contas do Passivo INTRA   (185,60)  (181,61)     ___________ ___________
Fomecedores e Contas a Pagar a 
 Curto Prazo - Intra  EMAG  (185,60)  (181,61)     ___________ ___________
Efeito Líquido a Receber/(Pagar)   382.820,01  739.349,55     ___________ ___________
6.2. Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado 
do Exercício  - Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relaciona-
das estão detalhados a seguir:
Detalhamento - Receita/Despesa no  Parte
 Resultado do Exercício  Relacionada  31/12/21 - R$  31/12/20 - R$_____________________________ ___________ ___________ ___________
   Total Receitas   4.144.467,93  7.909.505,71     ___________ ___________
Subvenções Reconhecidas PCRJ   4.144.467,93  7.909.505,71
   (-) Total Despesas   (2.703,93)  (3.675,48)     ___________ ___________
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa 
 Jurídica - Intra Indiretas   (2.703,93)  (3.675,48)     ___________ ___________
Efeito Líquido no Resultado do 
 Exercício-Lucro/(Prejuízo)   4.141.764,00  7.905.830,23     ___________ ___________

Mauricio Xisto Freire
Responsável pelo Expediente do Riocentro S.A.

Matrícula nº 69/567,012-13

Alexandre Rodrigues Argento - Contador - CRC-RJ 074385-0
Respondendo pela Diretoria de Administração e Finanças
Matrícula nº 69/1585.723-4 - Riocentro S.A. Rioeventos
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Relatório da Administração 2021
AVISO IMPORTANTE
O Relatório da Administração busca atender aos normativos vigentes, como a Lei nº 6.404/1976 e as orientações da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM). Além disso, as informações financeiras contidas nesse relatório são elaboradas de acordo com 
o International Financial Reporting Standards (IFRS) e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As informações operacionais e financeiras de 2021, exceto quando indicado de 
outro modo, são apresentadas em Reais (R$), com base nos valores consolidados.
1. DESTAQUES DO ANO DE 2021

2. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2021 representa um marco na história dessa empresa e na minha história enquanto fundador e CEO da OceanPact. 
Foi o ano em que a empresa se tornou pública, onde tive a oportunidade de dividir um sonho com milhares de outros acionistas, 
e de ver essa empresa, que nasceu em 2007 como uma consultoria em combate a derramamento de óleo, com apenas 3 pes-
soas, passados 14 anos, se tornar uma empresa com 2.265 colaboradores, 34 embarcações, um dos maiores inventários de 
equipamentos de combate a derramamento de petróleo e gerando neste ano 882,2 milhões de reais de receita líquida e 193,6 
milhões reais de EBITDA Ajustado. Nosso sonho ainda está no começo, nossa visão é ser referência mundial em conhecimento 
e entrega de serviços no mar, fazendo sempre do jeito certo, e o IPO de 2021 foi um passo importante para tornar esses sonhos 
e ambições em realidade. Os recursos que a OceanPact levantou em 2021 permitiram à Companhia realizar um capex de 778 
milhões de reais nesse ano, isso é mais de 4 vezes maior do que o Capex realizado em 2020. Incorporamos 12 embarcações ao 
longo do ano, 8 barcos através da aquisição da UP, 2 embarcações do tipo AHTS-TO, 1 OSRV 66 e por fim em outubro 1 RSV, 
a embarcação Larissa. Mesmo com muito trabalho e muitas conquistas em um curto intervalo de tempo, não ficamos imunes a 
grandes desafios e contratempos. O início de 2021 foi marcado por uma forte onda de COVID-19 com a variante Delta, afetando 
toda a cadeia de fornecedores, atrasando a entrega de embarcações e início dos contratos previstos com nossos clientes. A 
OceanPact foi pioneira em implementar quarentenas pré-embarque, dobras, e exames para todos os tripulantes de nossas 
embarcações. Ainda em 2021, como resultado da negociação com sindicatos, a Companhia concedeu reajustes acima da in-
flação para seus oficiais marítimos, recompondo dessa forma perdas de reajustes anteriores. Esses impactos alteraram nosso 
business plan inicial e fizeram com que em agosto último tomássemos a decisão de prover um guidance de nossos EBITDA 
e CAPEX para o restante de 2021 e para 2022. Com disciplina, planejamento e esforço, superamos o guidance de EBITDA 
ajustado dado para 2021: com os 193,6 milhões de reais mencionados anteriormente, ficamos acima do range de 160 a 180 
milhões de reais fornecidos no guidance de agosto. Para o CAPEX, encerramos o ano dentro do guidance, mas por se tratar de 
um plano de investimentos de 2 anos (2021 e 2022), a análise do CAPEX acaba fazendo mais sentido em uma visão combinada. 
Em 2021 continuamos estruturando a companhia para as entregas contratadas. Reforçamos nosso time, trazendo profissionais 
de referência no mercado para tocar nossas áreas chave. Podemos destacar a chegada da nossa diretora de RH, do diretor de 
Sustentabilidade, a mobilização de mais de 60 tripulantes para as novas embarcações, a contratação de aproximadamente 30 
colaboradores experientes para a área de operação de ROVs, bem como a abertura do programa de formação de pilotos de 
ROV com outros 30 participantes, e mais recentemente, no início de Janeiro, a chegada do nosso novo CFO. Pelo nosso braço 
de Sustentabilidade, passamos a integrar o comitê gestor e a comissão técnico-cientifica do programa Blue Keepers desenvol-
vido pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU para combater a poluição por plásticos nos rios e no mar. O projeto Guanabara 
Verde, realizado pela ONG Guardiões do Mar e patrocinado por nós, atingiu a marca de 10 mil mudas de mangue plantadas na 
região da APA de Guapimirim, em um programa que contempla a recuperação de mais de 12 hectares de manguezais com o 
plantio de 30 mil mudas. Inauguramos também o Espaço Azul, um quiosque no Posto 6 na orla de Copacabana, junto ao Instituto 
Mar Urbano (IMU) e a Colônia de Pesca Z-13, voltado para atividades de preservação e conscientização sobre o uso susten-
tável do ambiente marinho. Na área de inovação, nosso programa CRONOS de monitoramento das correntes superficiais nas 
bacias de Santos e Campos está em pleno funcionamento, já suportando nossa área de operações no contrato de inspeção 
de amarras.  Para 2022 teremos novos desafios, mais conquistas e mais crescimento. Se por um lado a nova onda de Covid, 
representada pela variante Ômicron, afetou nossa cadeia de fornecedores, atrasando parcialmente a entrega de ROVs (robôs 
submarinos) e reduzindo a taxa de ocupação de algumas embarcações nos meses de janeiro e fevereiro, por outro, tivemos a 
satisfação de colocar mais duas embarcações em operação nos primeiros dias de 2022, o RSV Larissa e o PSV Ilha de Santana. 
Ainda no primeiro semestre o PSV Rubi também entrará em operação bem como os novos ROVs. 2022 se desenha como um 
ano de crescimento expressivo na primeira metade do ano, e de operação em um novo patamar com foco em rentabilização 
a partir da segunda metade. Que os bons ventos nos levem ao encontro dos nossos objetivos nesse ano que se inicia. Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade - CEO.
3. MENSAGEM DO CONSELHO
No último ano, eu tenho tido a enorme satisfação em acompanhar os avanços da OceanPact e, principalmente, a evolução que 
temos alcançado a partir da bem-sucedida oferta pública inicial de ações no segmento do Novo Mercado da B3 em fevereiro, que 
sem dúvida projetou a nossa jovem empresa para o mais destacado grupo de organizações do ambiente empresarial brasileiro. 
Os recursos obtidos nessa operação permitiram à OceanPact iniciar um novo ciclo de expansão, com aquisição de 12 novas 
embarcações e foco na prestação de serviços com elevado conteúdo tecnológico para apoiar os nossos clientes a conhecer, usar 
e explorar o litoral, os oceanos e suas riquezas garantindo sua proteção e preservação, como está expresso na nossa Missão. A 
empresa conseguiu conquistar novos contratos e foi capaz de mobilizar os recursos físicos necessários para tanto, especialmen-
te as embarcações. Importante ressaltar que a OceanPact colocou em operação 10 novas embarcações em 12 meses, apesar 
das dificuldades causadas pela pandemia de COVID-19 no mundo e em especial seus efeitos no supply chain global. Este é um 
recorde nacional para empresas de navegação e um motivo de orgulho enorme para nossa organização. Entretanto, a veloci-
dade com que esse processo se desenvolveu associado a fatores próprios do mercado, não correspondeu às expectativas dos 
investidores e as cotações das ações da empresa sofreram um processo de depreciação. Visando reestabelecer sua relação 
com o mercado, a OceanPact tomou diversas ações, dentre as quais o anúncio em agosto das expectativas de resultado para o 
ano de 2021 e de 2022. Encerramos o ano de 2021, com expressivos crescimentos nos indicadores operacionais e financeiros, 
que serão detalhados ao longo do material, mas acima de tudo, com a satisfação de termos sido capazes de entregar um resul-
tado que se situou acima das faixas indicativas apresentadas em agosto. No primeiro semestre de 2022 iremos concluir esse 
ciclo de expansão, com a entrada em operação de 3 embarcações, duas das quais já começaram a operar agora em janeiro, e 
com o início de operação dos ROVs recém adquiridos. Vale ressaltar que este importante crescimento da empresa foi acompa-
nhado de uma melhoria nos índices de qualidade e segurança operacional, refletindo o amadurecimento da companhia, e nosso 
compromisso inegociável com a segurança do nosso pessoal. Pelo terceiro ano consecutivo, recebemos da Petrobras, nosso 
maior cliente, a bonificação máxima de 3% reservada as duas melhores colocadas no seu sistema de avaliação da excelência 
operacional. Estamos bastante confiantes na nossa capacidade de gerar resultados significativos a partir do segundo semestre 
de 2022, quando toda a frota estará operante, e seguiremos atentos e seletivos às oportunidades de negócio que se apresentem, 
considerando o crescimento esperado do mercado offshore brasileiro. Para mim, pessoalmente, é motivo de grande felicidade 
fazer parte dessa história e ajudar a disseminá-la, para que outras pessoas possam conhecer o grande processo de transforma-
ção que está ocorrendo na OceanPact. Luis Antonio Gomes Araujo - Presidente do Conselho de Administração
4. PRINCIPAIS INDICADORES
Destaques Financeiros / Operacionais (em R$ milhões, exceto %) 2021 2020 A Ano
Receita liquida 882,2 642,6 37,3%
EBITDA Ajustado 193,6 160,5 20,6%
Margem EBITDA Ajustada 21,9% 25,0% -3,0 p.p.
Divida Bruta (inclui arrendamento) 1.260,6 804,4 56,7%
Caixa e títulos e valores mobiliários (562,0) (197,3) 184,9%
Divida Liquida (inclui arrendamento) 698,6 607,1 15,1%
Divida liquida /EBITDA Ajustado LTM 3,61 3,78 -4,6%
Divida Liquida Bancária 505,5 475,8 6,2%
Divida liquida Bancária /EBITDA Ajustado LTM 2,61 2,97 -11,9%
Lucro (Prejuízo) líquido (47,4) (22,8) NA
Margem líquida -5,4% -3,5% NA
Patrimônio Líquido 898,0 158,1 467,9%
Capex 778,3 179,2 334,3%
Frota de embarcações 34 18 88,9%
Colaboradores 2.265 1.749 29,5%
5. SEGMENTO DE EMBARCAÇÕES
5.1. Desempenho Operacional
Frota operacional: Em 2021, a frota média operacional foi de 18,5 embarcações, aumento de 3,7 embarcações com 
relação às 14,8 embarcações em 2020.

Taxa de ocupação1: Redução de 3,8 pontos percentuais na taxa de ocupação (de 81,7% em 2020 para 77,9% em 
2021) principalmente em função da maior quantidade de docagens 2 das embarcações em 2021. Foram 11 docagens 
em 2021, contra 5 docagens em 2020. Diária líquida média: No ano de 2021, a Companhia apresentou crescimento 
de 17,8% da sua diária líquida média (passando de R$ 88,1 mil para R$ 103,8 mil). Ponderando as variações do Dólar, 
IGP-M e INPC, entre os anos de 2021 e 2020, na proporção de 50% para o Dólar e 25% para IGP-M e INPC respec-
tivamente, a composição dessa cesta apresentou uma variação de 10,3%, o crescimento da diária acima da variação 
da cesta se deu, principalmente, pela entrada em operação de embarcações high spec e de renovações contratuais 
com diárias maiores.
5.2. Receita Líquida e EBITDA Ajustado dpo Segmento de Embarcações

Em 2021, a Receita Líquida de Embarcações foi de 547,5 milhões, ela é produto do número de dias em operação 
(5.275), que foi maior principalmente em função da maior quantidade de embarcações e da diária média (R$ 103,8 
mil). Em relação ao ano de 2020 a receita cresceu 41% (de R$ 389,6 milhões em 2020 para R$ 547,5 milhões em 
2021). Em 2021, o EBITDA ajustado do segmento de Embarcações aumentou 11% em relação a 2020 (de R$ 103,6 
milhões em 2020 para R$ 115,4 milhões em 2021). Em relação a margem EBITDA ajustada, houve queda de 5,5
1 “Dias disponíveis” considera o potencial de dias trabalháveis com 100% de “taxa de ocupação”, “dias em operação” equivale a o número total de dias efetivamente traba-
lhados, “taxa de ocupação” = “dias em operação” / “dias disponíveis”, “diária média” = “Receita Líquida de embarcações” / “dias em operação”
2 Dados operacionais acima não contemplam as 2 embarcações de pequeno porte que se encontram paradas (Norte II e Marimar, que representam menos de 1% da 
tonelagem da frota), 2 embarcações de pesquisa (segmento de Serviços), 2 embarcações pré-operacionais e 5 embarcações PSV em Lay Up (desativadas temporaria-
mente) recém adquiridas da UP.
3 Docagens, ou docagens de classe, são paradas programadas, que ocorrem 2 vezes a cada ciclo de 5 anos, para cada embarcação. Nas docagens são feitas revisões 
e manutenções periódicas nos barcos. As docagens são classificadas em dois tipos: (i) docagens especiais, mais completas, com revisões e manutenções de peças e 
equipamentos mais abrangentes, nesse sentido é uma docagem mais longa e mais custosa; e (ii) docagens intermediárias, são docagens menos abrangentes, com tempo 
de parada menor e custo mais baixo, comparada às docagens especiais.

pontos percentuais (26,6% em 2020 e 21,1% em 2021) na comparação anual de 2020 para 2021. Dois fatores foram os 
principais responsáveis para essa queda, apesar do ganho real observado na diária das embarcações, como destacado 
anteriormente: (i) em 2021 os salários dos oficiais marítimos foram reajustados em 36,28%, gerando um custo adicional 
no ano da ordem de R$ 30 milhões, para recompor perdas para a inflação medida pelo INPC entre fevereiro de 2016 e 
janeiro de 2021, como resultado de negociação de acordo com o Sindmar (Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha 
Mercante); e (ii) taxa de ocupação menor em 2021, acarretando em mais dias de barcos parados, sem receita associada.
6. SEGMENTO DE SERVIÇOS
A Companhia atua no segmento de serviços oferecendo diversas soluções através de 4 áreas principais: (i) OceanPact 
Geociências; (ii) Oil Spill Response Offshore (Offshore); (iii) Portuário; e (iv) Emergência. Os contratos no segmento 
de Serviços têm características diferentes, dependendo da área e das soluções oferecidas. A área de Geociências 
pode ter contratos longos para serviços de monitoramento ambiental, ou o modelo que vem sendo utilizado com mais 
frequência, que é o de contratos de menor duração para soluções como geofísica ou geotecnia, por exemplo. As áreas 
de Offshore e Portuário tem como principal solução em comum o serviço de Prontidão, para esse tipo de serviço, os 
contratos na área de Offshore, por exemplo, têm prazo similar ao do segmento de embarcações e está muito ligado 
ao ciclo de E&P, com contratos mais curtos na fase de exploração e mais longos na fase de produção. A área de 
Emergência tem suas receitas associadas a tratamento de acidentes ambientais.
6.1. Receita Líquida e EBITDA Ajustado do Segmento de Serviços

No ano de 2021, a receita líquida do segmento de serviços cresceu 34% em relação ao ano de 2020 (de R$ 253,0 
milhões em 2020 para R$ 339,4 milhões em 2021). Esse crescimento se deu, principalmente, (i) na unidade de negó-
cios Geociências (GEO) em projetos de Geofísica com companhias de petróleo privadas e (ii) na unidade de negócios 
Offshore também em projetos com companhias de petróleo privadas. Em relação ao EBITDA Ajustado do segmento de 
serviços, em 2021 este foi 38% maior que em 2020 (variação de R$ 56,8 milhões em 2020 contra R$ 78,1 milhões em 
2021). Os fatores que contribuíram para esse resultado em 2021 foram, principalmente, os projetos de Geofísica da 
Geociências (GEO) com IOCs. No que diz respeito a margem do segmento, esta permaneceu estável na comparação 
com o período anterior (23,0% em 2021 contra 22,5% em 2020).
7. RESULTADO CONSOLIDADO
7.1. Receita Líquida

O resultado das receitas dos segmentos de Embarcação e Serviços contribuíram para que a receita líquida do ano de 
2021 crescesse 37,3% (adição de R$ 239,6 milhões) em relação a 2020 (de R$ 642,6 milhões para R$ 882,2 milhões)
7.2 Custo do Serviço Prestado. Em 2021, os custos dos serviços prestados e despesas atingiram R$ 834,7 milhões, ante R$ 
595,2 milhões em 2020 (aumento de 40,2%). Alguns fatores contribuíram para essa variação, entre eles: (i) o maior número de 
embarcações em operação em 2021, gerando aumento dos custos em todas as linhas, com especial destaque para os custos 
de depreciação e pessoal; (ii) o reajuste salarial dos oficiais marítimos como resultado das negociações com o Sindmar.
R$ milhões 2021 2020 A Ano
Receita líquida EB2,2 642,6 37,3%
Custos e Despesas (834,7) (595,2) 40,2%
Pessoal (333,9) (234,3) 42,5%
Depreciação e amortização (155,4) (77,7) 100,1%
Viagens, transportes e refeições (M/>) (20,2) 72,3%
Serviços de terceiros (107,8) (148,9) 12,6%
Insumos e manutenção (95,4) (83,9) 13,7%
Tributos e despesas Legais (4,3) (3,4) 23,1%
Outros custos e despesas (43,0) (26,3) 60,4%

Outros Resultados (21,9) 19,7 NA
Equivalecia patrimonial 5,5 4,0 38,2%
Depreciação e amortização totaL 160,0 30,1 -33,1%

EBITDA 191,1 151,1 26,5%
Ajuste 2,4 9,3 NA
EBITDA Ajustado 111 193,6 160,5 20,6%
Nota 1: Contempla créditos PIS / COFINS sobre a depreciação. Nota 2: Ajustes EBITDA em 2021 referem-se a Compra Vanta-
josa do Grupo UP e baixa do ágio da Servmar. Em 2020 refere-se à contabilização da despesa não caixa da outorga de ações 
para os executivos
7.3. Despesas Gerais e Administrativas
No ano de 2021 a soma das despesas gerais e administrativas foi de R$ 109,4 milhões, já no ano de 2020 essa rubrica foi de R$ 
77,8 milhões. Esses montantes representaram 12,4% da receita líquida em 2021 e 12,1% em 2020.
R$ milhões 2021 2020 A Ano
Receita líquida 882,2 642,6 239,7
Custos e Despesas (834,7) (595,2) (239,5)
Custos dos serviços (725,3) (517,4) (207,9)
Despesas gerais e administrativas (109,4) (77,3) (31,6)
% despesas / receita Líquida -12,4% -12,1% -0,3 p.p.

7.4. EBITDA Ajustado e margem EBITDA Ajustada

Em 2021, o EBITDA Ajustado do ano cresceu 21% (adição de R$ 33,1 milhões) em relação a 2020 (de R$ 160,5 milhões para 
R$ 193,6 milhões). O segmento de embarcações contribuiu com a adição de R$ 11,4 milhões, enquanto o segmento de serviços 
adicionou R$ 21,7 milhões.
7.5. Resultado financeiro. O resultado financeiro líquido do ano de 2021 foi negativo em R$ 87,2 milhões contra um resultado ne-
gativo de R$ 103,3 milhões em 2020. Essa variação positiva (R$ 16,1 milhões), deve-se principalmente ao maior rendimento de apli-
cações financeiras, resultado de uma posição de caixa médio maior ao longo do ano, em consequência do IPO realizado em 2021.
7.6. Resultado líquido. Impactado pelo efeito não caixa da variação cambial relacionado a dívida em dólar com o BNDES nas 
despesas financeiras em 2021, a Companhia registrou resultado líquido negativo de R$ 47,4 milhões em 2021, comparáveis 
com o resultado líquido negativo de R$ 22,8 milhões em 2020.
8. ENDIVIDAMENTO
Endividamento (em RS milhões, exceto %) 2021 2020 A Ano
Dívida Bruta (inclui arrendamento) 1.260,6 804,4 56,7%
Curto Prazo 163,9 130,2 25,3%
Longo Prazo 1.096,8 674,2 62,7%
% Curto Prazo 13% 16% -3,2 p.p.
% Longo Prazo 87% 34% 3,2 p.p.

Caixa e equivalentes (*) (562,0) (197,3)
Dívida Líquida (inclui arrendamento) 698,6 607,1 15,1%
Arrendamentos de Curto e Longo prazo 193,1 131,3 47,1%

Dívida Líquida Bancária 505,5 475,8 6,2%
EBITDA Ajustado últimos 12 meses 193,6 160,5 20,6%
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado 3,61 3,78 -4,6%
Dívida Líquida Bancária/EBITDA Ajustado 2,61 2,97 -11,9%
A Companhia encerrou o ano de 2021 com dívida bruta, incluindo arrendamentos, de R$ 1.260,6 milhões, aumento de R$ 456,2 
milhões em relação ao ano de 2020, principalmente devido à terceira emissão de debêntures, visando o aumento de Capex para 
expansão das atividades. A posição final de caixa do ano de 2021 foi de R$ 562,0 milhões, aumento de R$ 197,3 milhões em 
relação ao final de 2020. A dívida líquida (incluindo arrendamentos) em dez/2021 atingiu R$ 698,6 milhões, aumento de R$ 91,8 
milhões em relação ao ano anterior. O índice de alavancagem (dívida líquida/EBITDA Ajustado) do final do período foi de 3,61x, 
uma queda de 0,17x em relação ao índice do final de 2020. Excluindo o efeito do arrendamento, o índice de alavancagem con-
siderando apenas as dívidas bancárias (dívida líquida bancária/EBITDA ajustado) do final do período foi de 2,61x, uma redução 
de 0,36x em relação ao índice final de 2020.
8.1. Análise da Dívida Bancária Bruta

Dívida Bruta Bancária Total: R$ 1.067,5 milhões

BNDES: R$ 278,2 milhões com vencimentos até 2031, custo de USD +3,5%

Debêntures: R$ 657,7 milhões com 1 ano de carência e vencimentos até 
2025, custo de CDI + 5,5%

Outras dívidas Bancárias: R$ 131,6 milhões com vencimentos até 2025, 
custo médio de CDI + 3,9%

A OceanPact possui R$ 278,2 milhões (26%) de seu endividamento bancário em dólar com o BNDES/FMM com vencimento de 
longo prazo até 2031. A despeito da variação contábil do estoque da dívida associada a variação cambial, a Companhia busca se 
manter neutra no seu fluxo de caixa ao equilibrar receitas e desembolsos em dólar (receita vs opex, Capex e serviço da dívida). 
Enquanto o custo médio das dívidas em dólar é de USD+3,5% a.a., os empréstimos em reais, em sua maioria, têm um custo 
entre CDI+5,5% a.a. para debêntures e CDI+3,9% a.a. para as CCBs.
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9. INVESTIMENTOS
No ano de 2021, a Companhia investiu R$ 778,3 milhões, aumento de 334% em relação ao valor do ano anterior. Aquisição 
de Equipamentos: R$ 180,1 milhões (23%), contemplando aquisição de equipamentos de Oil Spill Offshore (Current Buster), 
equipamentos de levantamento de dados oceanográficos, investimentos em inovação, sistema LARS e, principalmente, 
ROVs. Aquisição de Embarcações: R$ 304,5 milhões (39%), referente à compra das Embarcações Larissa (RSV), Parcel do 
Bandolim (RSV), Barcaça Pedra do Sal, Ilha de Santana (PSV), Ilha das Flechas (OSRV) e embarcações da UP (UP Coral 
(RSV), UP Pearl (RSV), UP Opal (OTSV) e demais embarcações). Upgrades de Embarcações: R$ 225,4 milhões (29%), 
referente ao Capex para preparar as embarcações, Rochedo de São Paulo (AHTS-TO), Rochedo de São Pedro (AHTS-TO), 
Austral Abrolhos (MPSV), Ilha das Flechas (OSRV), Ilha de Santana (PSV), Ocean Stalwart (RV), Parcel dos Meros (RSV), 
Ilha de Cabo Frio (PSV), Parcel do Bandolim (RSV), Macaé (OSRV) e Larissa (RSV) para contratos com clientes. Docagens: 
R$ 68,4 milhões (9%) referente à docagem de 11 embarcações.

10. RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES
Com o intuito de atender à instrução CVM nº 381/2003, comunicamos que a DELOITTE TOUCHE TOHMATSU foi contra-
tada pela OceanPact Serviços Marítimos S.A para a prestação de serviços de auditoria externa relacionados aos exames 
das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas referentes ao exercício de 2021. Em conformidade 
com as normas brasileiras de preservação da independência do auditor externo, não foram contratados pela OceanPact 
Serviços Marítimos S.A quaisquer outros serviços de consultoria da empresa que prestou o serviço de auditoria externa de 
seus resultados.
11. SUSTENTABILIDADE
A OceanPact tem como objetivo fazer com que a sustentabilidade seja cada vez mais transversal em nosso negócio e 
contribuir para promover cada vez mais pessoas conscientes dos seus papéis. Para alcançar esse cenário, nosso trabalho 
é baseado em três tópicos fundamentais: transparência, equidade e responsabilidade corporativa. Eles sustentam nossa 
governança e estão apresentados no nosso Código de Ética e Conduta. Com o objetivo de impulsionar a agenda ESG e 
trabalhar de forma estruturada, a OceanPact revisitou sua estratégia de sustentabilidade em 2021 à luz dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela ONU, a partir das temáticas ambientais, sociais e de governança, Com 
isso, o que desejamos é promover a relação da sociedade com o mar de forma saudável, sustentável e equilibrada. Seja 
através das nossas operações ou das iniciativas que apoiamos e/ou promovemos. 

A partir da análise da sua cadeia de valor e da elaboração de um diagnóstico conside-
rando a gestão do tema internamente e o contexto comercial em que a empresa está 
inserida, a OceanPact selecionou 5 ODS prioritários, entendendo que dessa forma 
conseguimos ampliar nossos impactos positivos e minimizar os negativos decorrentes 
de nossas operações. 

O Objetivo 14 - Vida na Água – é o principal da nossa estratégia: Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, 
dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Além desse, queremos: - Promover o desenvol-
vimento sustentável de forma acessível e responsável para todos os públicos com os quais nos relacionamos; - Impactar 
positivamente indicadores de crescimento econômico e empregabilidade de forma sustentável através do nosso negócio; 
- Contribuir com a promoção da igualdade de gênero e do empoderamento feminino; - Agir para combater os avanços das 
mudanças climáticas e seus impactos. A partir dessa estratégia, a gestão da sustentabilidade corporativa da OceanPact é 
orientada em duas frentes de atuação: negócios e investimento social privado (ISP)3.
No pilar negócio, são priorizados processos e aspectos das operações, levando em conta produtos e serviços entregues 
pela nossa execução. Já em ISP, são as diretrizes para seleção de projetos patrocinados que potencializam a nossa atuação 
e ampliam os impactos positivos que geramos na sociedade.
NEGÓCIOS. • Processos eficientes; • Promoção da justiça 
e equidade para os públicos de relacionamento; • Opera-
ções de menor impacto ambiental com uso de tecnologia 
e inovação.

INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO. • Geração de renda em lo-
cais de operação da companhia; • Gestão ambiental, educação am-
biental, projetos de cultura e ciência, preservação da vida marinha e 
conservação dos oceanos.

11.1. NEGÓCIOS. A partir da revisão da nossa estratégia de sustentabilidade, inauguramos um GT de Sustentabilidade, 
grupo de trabalho formado pela liderança da companhia para a promoção do desenvolvimento sustentável. Com base nas 
diretrizes temáticas construídas a partir dos ODS, o trabalho prioritário do GT ao longo do ano foi mapear indicadores que 
fizessem sentido para a empresa. Na construção dessa matriz de indicadores, foram considerados índices relevantes para o 
negócio, dados levantados a partir de uma análise de mercado e os princípios do Pacto Global. Como resultado da atuação 
do GT ao longo do período, foi elaborado um diagnóstico profundo que revela o grau de maturidade da empresa em gestão 
de sustentabilidade e gera insumos para a construção de um plano de ação e metas consistentes. Isso mostra que estamos 
empenhados em olhar para nossa operação de forma séria e responsável.
SAÚDE E SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA. A qualidade de vida dos colaborares e a promoção de um ambiente de 
trabalho saudável é umas das prioridades da nossa gestão. Por isso, buscamos trazer programas que incentivem a saúde e 
o bem-estar para a nossa rotina. Nesses anos de pandemia, intensificamos nossos cuidados e buscamos proporcionar um 
ambiente cada vez mais acolhedor. Parte disso é o PAUSA – Programa de Ação Unificada pela Saúde - uma iniciativa interna 
executada pela área de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS). Em 2021, o Programa realizou 1.920 ativa-
ções alcançando centenas de colaboradores em suas atividades. Visando atingir um número ainda maior de colaboradores, 
foi realizada a migração da oferta de atividades para uma plataforma digital, web e mobile. Nela foram ofertadas diversas 
modalidades como alongamento, fortalecimento estrutural, exercícios respiratórios, yoga, entre outros. Tudo isso acessível 
24 horas por dia. Outra novidade do período foi a realização de um projeto piloto, desenvolvido em conjunto com a área de 
Recursos Humanos (RH), com orientações práticas para que sejam realizadas pausas produtivas no local de trabalho. É o 
Programa de Aptidão Física e Pró Atividade nas Bases Portuárias. Coordenado como parte do Programa PAUSA, essa é 
uma ação de gestão de saúde ocupacional e prontidão para todas as bases portuárias do Grupo OceanPact, introduzindo a 
rotina de Ativações e Pausas Ativas conscientes durante os plantões para maior vitalidade, senso de prontidão e capacidade 
em reagir as emergências com saúde e segurança. A segurança dos nossos colaboradores é a prioridade máxima da nossa 
operação. Por isso, nosso mapeamento e análise de risco considera primordial a prevenção de acidentes e a constante 
manutenção dos processos de segurança. Isso se dá por meio de atualizações profissionais periódicas, treinamentos de 
equipes e investimento em pesquisa, tecnologia e inovação. Além disso, estamos atentos a normas e orientações que apri-
morem nossa conduta de segurança. Por isso, em 2021 Migramos da OHSAS 18001 para ISO 45001, que recomenda um 
processo preventivo através do mapeamento prévio de perigos e riscos operacionais e sugere que eles sejam avaliados e 
corrigidos antes de causarem acidentes. Dessa forma, mantemos vivo o compromisso com o nosso principal ativo: a vida!
ANTICORRUPÇÃO. A OceanPact atua em cumprimento à legislação brasileira e internacional e tem especial atenção às 
leis antissuborno e anticorrupção. Nosso posicionamento inegociável sobre o assunto está detalhado na nossa Política An-
ticorrupção e Antissuborno presente na Cartilha de Compliance. Somos uma das companhias pioneiras no Brasil a receber 
a certificação ISO 37001, que trata justamente de contribuir com organizações na identificação de práticas de corrupção e 
fomentar uma cultura de repúdio ao suborno. Ela especifica os requisitos da implementação bem-sucedida de um sistema 
de gestão anticorrupção. Na prática, a certificação garante credibilidade e confiabilidade da OceanPact perante autoridades 
competentes, investidores e público em geral. Além da adoção de condutas, a companhia tem investido em constantes 
treinamentos (em 2021 foram 1.830 colaboradores treinados, sendo 145 treinados em riscos específicos) e ações de co-
municação que fortalecem seu posicionamento sobre os temas. Nessas comunicações sempre reforçamos o canal de 
denúncia, criado em 2018 de forma externa, independente e disponível 24 horas por dia em três idiomas (português, inglês 
e espanhol), para que todos tenham voz e possam ajudar no combate a práticas ilegais que não dialogam com a cultura da 
empresa. Como parte da estratégia de comunicação para divulgação do canal de denúncias, foram fixados adesivos em 
embarcações e bases. 
GESTÃO AMBIENTAL. A gestão ambiental está em nosso DNA. Por essa razão, acompanhamos periodicamente indicado-
res ambientais, como resíduos sólidos, inventários de Gases de Efeito Estufa e recursos hídricos, e temos inúmeras frentes 
para a gestão desses dados, visando minimizar e/ou zerar os impactos negativos na nossa operação. Essa gestão é feita 
através de sistemas com inputs periódicos e acompanhados rigorosamente. A OceanPact possui diversas chancelas e cer-
tificações que atestam sua atuação de forma ambientalmente responsável. Algumas delas são a ISO 9001, que apresenta 
requisitos para aprimoramento de processos de forma que visem mais segurança e confiança para as empresas; ISO 14001, 
que contribui na identificação e gestão dos riscos ambientais; e ISM Code, código internacional que orienta a gestão para a 
operação segura de navios e para a prevenção de poluição. A empresa conta também com um sistema de gestão integrado. 
Além disso, nosso escritório é classificado como ecofriendly, localizado em edifício com Certificado Leed Gold4. A coleta 
seletiva está presente em toda a operação da companhia. Desde escritórios, passando por suas bases, até as embarcações. 
Em 2021, foram coletadas 768,93 toneladas de resíduos, dos quais 76,69% foram reciclados. Nosso inventário de gases 
de efeito estufa engloba nossas instalações, incluindo escritórios, embarcações e bases portuárias. Em 2021 a OceanPact 
teve seu relatório de emissões auditado por uma terceira parte, tornando nosso processo mais refinado e eficiente. Além 
disso, identificamos diversas oportunidades de novos negócios associadas ao contexto da transição energética e queremos 
exercer um papel de protagonismo nesse cenário. Nosso objetivo é participar ativamente desse processo, tanto na redução 
das emissões de CO2 das atividades, como na busca de alternativas de reduções ainda maiores com mudanças estruturais, 
e até mesmo na captura de carbono com projetos “carbono negativo” no mar que ajudem a fechar essa equação. Vemos 
oportunidades não só na redução das emissões de nossas próprias operações, mas também, e principalmente, no desen-
volvimento de soluções inovadoras de descarbonização de diversos setores da economia. 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. A redução de emissões de gases é umas das frentes trabalhadas pela nossa área de tecno-
logia e inovação, uma vez que muitas das soluções necessárias ainda não existem, ou ainda não se encontram em um nível 
de maturidade adequado para uso em larga escala. Por isso, investimos fortemente em pesquisa e desenvolvimento, a fim 
de encontrar soluções como o desenvolvimento de combustíveis alternativos para a propulsão de embarcações, ferramen-
tas que promovam a eficiência energética e a redução da demanda por combustíveis fósseis, a eletrificação da frota e de 
instalações marítimas, a otimização de rotas de tráfego marítimo, soluções baseadas na natureza através da preservação 
e replantio de manguezais, algicultura (cultura de algas), entre outras oportunidades. No ano de 2021 foi realizado um pro-
jeto piloto de telemetria da embarcação Macaé, em que um dos objetivos foi detectar o consumo de combustível acima da 
normalidade, indicando necessidade de troca de componentes antes do período programado, além de dar visibilidade sobre 
motores operando com baixa carga, que poderiam ser desligados. Esse mesmo sistema será capaz de embasar a decisão 
de postergar manutenções programadas, reduzindo o consumo de peças e outros insumos, como óleo lubrificante. A ideia 
é estender o projeto a outras embarcações da frota em 2022. Além disso, estamos realizando junto aos nossos clientes, 
testes de aplicação de revestimentos especiais nos cascos de 2 embarcações da frota com o intuito de avaliar redução 
de incrustações, consequentemente de diminuindo o intervalo entre novas aplicações e o consumo de combustível pelas 
embarcações. O estudo tem duração de 5 anos. O projeto CRONOS é outra grande iniciativa da OceanPact que, através 
da tecnologia, dá visibilidade à área de inovação. Ele integra dados meteoceanográficos de diferentes fontes para contribuir 
com a redução do tempo entre a detecção de um incidente e uma resposta eficaz. Em 2021 ele avançou. Foram instalados 
3 radares de alta frequência que permitem medir correntes superficiais até uma distância de 300 km da costa. Além disso, o 
CRONOS recebe, diariamente, uma série de dados de satélites com informações sobre o mar, como a temperatura, vento 
e concentração de clorofila A na superfície.  Por fim, são gerados modelos numéricos de previsão oceânica com informa-
ções sobre corrente, onda e vento que se juntam às demais informações, ajudando no planejamento de uma operação de 
contenção de um vazamento de óleo ou mesmo uma ação de busca e resgate no oceano. Por fim, estas informações inte-
gradas permitem a criação de janelas operacionais específicas por cada tipo de atividade, aumentando a segurança tanto 
do homem como do meio ambiente.   
11.2. INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO. Nossos impactos positivos podem ser percebidos em algumas ações que reali-
zamos, como o Projeto Guanabara Verde, projeto de replantio de mangue em andamento que abrange uma área de 12 hec-
tares na Baía de Guanabara; diversas iniciativas em parceria com o Instituto Mar Urbano (IMU), como a criação do Espaço 
Azul, um quiosque na Orla de Copacabana para promover a educação ambiental da sociedade; e a entrada da OceanPact 
no Blue Keepers, uma iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global que visa combater a poluição do plástico em rios e oceanos.
GUANABARA VERDE. O Projeto Guanabara Verde, realizado pela ONG Guardiões do Mar, é financiado pela OceanPact. 
Ele prevê a recuperação de mais de 12 hectares de manguezais com o plantio de 30 mil mudas na Área de Proteção Ambien-
tal - APA de Guapimirim. O primeiro plantio simbólico foi em 26 de julho de 2021, quando é celebrado o Dia Mundial de Prote-
ção aos Manguezais, pelas mãos da Nina Gomes, de apenas 4 anos. Ela é embaixadora ambiental da OceanPact e é a mais 
jovem Agente Verde da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). A APA de Guapimirim está localizada na Baía 
de Guanabara, que tem uma das maiores concentrações de microplástico no mundo, segundo pesquisa do Departamento 
de Biologia Marinha da UFRJ. A área protegida abrange parte dos municípios de Magé, Guapimirim, Itaboraí e São Gonçalo. 
Aproximadamente 400 famílias da região vivem da pesca. Por isso, os impactos positivos para a biodiversidade contribuem 
para a melhora dos indicadores sociais locais com o fomento da economia pela atividade pesqueira. Com duração prevista 
para 37 meses, o projeto Guanabara Verde promove ações de educação ambiental para multiplicação de conceitos e boas 
práticas sobre a cultura oceânica e a conservação de ecossistemas costeiros. Até dezembro de 2021, já foram plantadas 
10.000 mudas de três espécies de mangue. 
INSTITUTO MAR URBANO (IMU). O Instituto Mar Urbano é uma ONG que está comprometida com a geração de conheci-
mento sobre o ambiente marinho. É umas das organizações patrocinadas pela OceanPact desde 2014 para contribuir com 
a conscientização e preservação ambiental. Ao longo de 2021 inúmeros projetos foram realizados com esse objetivo. Um 
dos principais foi a inauguração do Espaço Azul: um quiosque em Copacabana, no coração do Rio de Janeiro, dedicado 
a chamar a atenção para as consequências da poluição ambiental nos oceanos. O local promove educação ambiental de 
forma interativa e envolvente através de exposições, pesquisas científicas e ações de sensibilização e transformação, como 
limpeza de praias. O projeto está alinhado à proposta da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, 
mais conhecida como a Década do Oceano, iniciativa da ONU. Na inauguração do espaço, em agosto de 2021, foi apre-
sentada ao público a exposição fotográfica “SUBPERFÍCIE - A baía em três tempos”, com fotos de Ricardo Gomes, Diretor 

3 Investimento Social Privado (ISP) é o conceito criado para o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, 
ambientais, culturais e/ou científicos de interesse público.
4  Leed é uma sigla em inglês para Leadership in Energy and Environmental Design, criada pelo United States Green Building Council (USGBC). A certificação pode ser 
emitida em 4 categorias: certified, silver, gold e platinum. 

do IMU, e de Custódio Coimbra, fotojornalista com 36 anos de experiência. O objetivo era promover reflexões sobre os 
impactos do nosso estilo de vida sobre a biodiversidade marinha, uma discussão necessária tendo em vista que a poluição é 
responsável por cerca de 12,6 milhões de mortes no mundo por ano, segundo dados da ONU. Outra iniciativa realizada pelo 
IMU foi o lançamento do gibi com história em quadrinhos “Mariana e a Redescoberta da Baía de Guanabara”. Lançado em 
outubro de 2021 em comemoração ao Dia das Crianças e ao Dia do Professor e Educador Ambiental, o enredo é baseado 
na história real de Mariana, moradora de São Gonçalo que aos 5 anos, assustada com a quantidade de lixo que via nas 
praias, organizou junto com seus pais uma ação de limpeza da orla, dando origem ao projeto “Viva Mariana”, que promove 
a preservação de mares e oceanos. Ações como limpezas de praias, produção de documentários, vídeos e outros materiais 
audiovisuais também foram desenvolvidos pelo IMU ao longo do período.
BLUE KEEPERS. Para fomentar ainda mais seu compromisso com a sustentabilidade, em 2021 a OceanPact ingressou no 
Blue Keepers, uma iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global que visa combater a poluição do plástico em rios e oceanos, de 
forma sistêmica e duradoura. O Programa está pautado na mobilização de empresas de diferentes setores, governos e so-
ciedade civil que se articulam para identificar as causas da poluição e propor iniciativas científicas e inovadoras para reduzir 
de forma permanente o vazamento de resíduos plásticos para o ambiente. O Programa possui 5 fases de implementação. 
A primeira delas é um mapeamento das fontes de poluição plástica. As fases seguintes são os desdobramentos tático e 
operacional do planejamento que corroboram para a alcance do objetivo macro do Programa. A OceanPact atua no Comitê 
Gestor, que possui caráter deliberativo e tem a função de direcionar as ações; e na Comissão Técnico-Científica, apoiando 
de forma propositiva o desenvolvimento de iniciativas a partir de análises técnicas e estudos com embasamento científico. 
Com isso, a OceanPact dá mais um passo no fortalecimento da sua causa sustentável e reforça seu posicionamento como 
uma empresa engajada e atuante junto aos desafios da agenda ESG. Embora tudo o que temos feito nos orgulhe, temos 
consciência de que estamos apenas no começo dessa caminhada. Estamos cientes dos desafios que temos pela frente, 
mas também comprometidos com os indicadores que queremos impactar. Como já dito anteriormente, estamos empenha-
dos em sermos protagonistas na transformação para o mundo que queremos. 
12. RECURSOS HUMANOS
Encerramos o ano de 2021 com 2.265 colaboradores ativos, um crescimento de 36,1% em relação ao ano de 2020. Desse 
total de colaboradores ativos, 397 são mulheres (17,5%) e 1.868 são homens (82,5%). 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS NOSSOS COLABORADORES
CENTRO-OESTE 10

GOIAS 10
NORDESTE 46

BAHIA 19
CEARA 12
MARANHÃO 15

SUDESTE 2179
ESPIRITO SANTO 24
MINAS GERAIS 54
RIO DE JANEIRO 1933
SÃO PAULO 168

SUL 30
PARANÁ 1
SANTA CATARINA 29

NOVAS CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE
Média Admissões 87 
Média Demissões 50

* Admissões Fev/21 – 70 admissões - Início do projeto Vale Ferrovia (OceanPact Serviços) ** Demissões Jun/21 – 30 des-
ligamentos – Término de contrato (Servmar) *** Demissões Set/21 – 83 desligamentos - Término de contrato (Servmar)   
Admissões Set/21 – 52 admissões – Início da área de Operações Submarinas (OceanPact Serviços)
DIVERSIDADE E INCLUSÃO. O fomento à diversidade e à inclusão (D&I) no ambiente corporativo é uma agenda urgente 
para reduzir os efeitos da desigualdade social. Por isso, queremos somar esforços e nos envolver cada vez nessa agenda. 
Em nosso Código de Ética e Conduta há recomendações para a promoção de colaboradores de forma igualitária no que diz 
respeito a gênero, cor, raça, religião, idade, limitação e/ou deficiências físicas, orientações sexuais, nacionalidade, opinião 
política e afiliação sindical. No entanto, sabemos que apenas diretrizes não mudam o cenário. Por isso, mais uma vez, 
queremos avançar com práticas cada vez mais responsáveis. Parte disso é a nossa jornada de inclusão de grupos minori-
tários na companhia, como a promoção de mulheres em cargos de liderança. A nossa área administrativa, por exemplo, é 
66% composta por mulheres. Do quadro total de colaboradores da empresa, 20% são mulheres e 12% ocupam cargos de 
liderança5. Comparado com 2020, avançamos 18% nesse cenário, uma vez que contávamos com 44 mulheres líderes em 
2020 e em 2021 elas totalizaram 52 pessoas. Tudo isso está sendo considerado no Programa de Diversidade e Inclusão da 
OceanPact, que conta com um plano de metas para avançar na representatividade feminina na empresa, especialmente em 
cargos de liderança da companhia. Parte dessas metas é a ampliação das licenças maternidade e paternidade. Já existem 
estudos em andamento para viabilizar o benefício em 2022. Possuímos outros grupos minoritários no nosso time e estamos 
trabalhando para ampliar sua representatividade. No que diz respeito a Pessoas com Deficiência (PcDs), por exemplo, 
contávamos com 17 de colaboradores em 2020 e hoje já somam 38. Em relação aos colaboradores declarados negros, em 
2020 tínhamos um total de 208, sendo aproximadamente 7% desses em cargos de liderança (15 colaboradores). Em 2021 
temos um total de 220, sendo 10% desses em cargos de liderança (21 colaboradores). Muitas iniciativas foram realizadas 
ao longo de 2021 para ampliar as discussões sobre D&I, como uma campanha de comunicação para os profissionais PcDs. 
Para sensibilizar ainda mais o público interno, realizamos uma palestra com Lars Grael, velejador olímpico brasileiro que, 
em setembro de 1998, sofreu um grave acidente e teve sua perna direita mutilada. Na ocasião, ele falou sobre os desafios 
enfrentados pelas pessoas com deficiência na sociedade brasileira e sobre superação.  Além disso, o RH também realizou 
eventos com os profissionais PcDs, encontros sobre Diversidade e Inclusão com as lideranças, desenvolveu o Programa 
de Desenvolvimento com Liderança Feminina e realizou campanhas de comunicação interna para falar sobre o público 
LGBTQIAP+. Queremos que nosso quadro de colaboradores reflita o cenário social nacional. E não só isso, que tenhamos 
um ambiente acolhedor e inclusivo, onde cada um tenha a liberdade de ser quem é, sem julgamentos ou discriminação. Re-
conhecemos que ainda há um longo caminho a se percorrer para que esse cenário se estabeleça, mas estamos empenha-
dos em melhorar nossa performance e, com isso, impactar mais pessoas para um mundo mais humanizado. A OceanPact 
conta atualmente com 22 jovens aprendizes ativos no seu quadro total de colaboradores, sendo 3 deles PcDs. Em 2021, 
o Programa havia contado com 15 profissionais ingressando no mercado de trabalho, dos quais 5 foram incorporados ao 
quadro permanente de colaboradores. Desde o início do programa, em 2015, 10 ex-jovens aprendizes ainda estão efetivos 
e ocupam cargos na OceanPact.
PRINCIPAIS IMPACTOS ADMINISTRATIVOS DA COVID-19 SOBRE NOSSOS COLABORADORES. Desde que a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) decretou que o surto de COVID-19 causado pelo coronavírus Sars-Cov-2 configura uma 
pandemia, a Companhia vem unindo esforços para planejar e implementar ações de combate à COVID-19, com investimen-
tos realizados até esta data. As principais ações adotadas em 2020 e mantidas em 2021 pela Companhia e suas investidas 
foram: •  manutenção do Comitê de Crise COVID-19 com reuniões diárias; • estabelecimento de rigorosos protocolos para 
trabalho nas embarcações, bases portuárias, estaleiros, e escritórios, bem como para os pré-embarques, pós-embarque e 
deslocamentos; • compras e disponibilização de equipamentos de proteção individual específicos, itens de higienização e 
equipamentos clínicos para os colaboradores em suas atividades, bem como nos casos de isolamento (disponibilização de 
álcool gel, distribuição de máscaras de proteção e medição de temperatura dos empregados); • criação do “Projeto Granja 
Comary”, com seis pousadas dedicadas para realização de quarentena pré-embarque das tripulações, incluindo distribui-
ção de kits de higiene, alimentação e limpeza, e acompanhamentos clínico e nutricional diários; • realização de testes para 
controle de COVID-19 (PCR, sorológico, rápidos e antígeno) em colaboradores, fornecedores e parceiros; • ampliação do 
período de embarque, aumentando a segurança da tripulação; • disponibilidade de médico dedicado para atendimentos e 
orientações específicas de COVID-19 para colaboradores; • monitoramento da saúde dos colaboradores com instalação de 
Sala de Situação COVID-19, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e disponibilização de Painel de Controle para o Comitê de 
Crise e Diretorias; • intensificação da comunicação com colaboradores para compartilhamento de informações qualificadas 
e orientações, a partir de distribuição de comunicados, cartilhas, vídeos e webinários; • implementação da Central de Saúde, 
para apoio clínico e emocional 24 horas por dia, 7 dias na semana, para colaboradores e dependentes; • implementação de 
Programa de Ação Unificada pela Saúde (P.A.U.S.A.), com profissionais de saúde, realizando aulas remotas de atividades 
físicas e de atenção plena, 3 vezes por dia; e • realização de rodas de conversa para gestão de clima dos colaboradores. A 
Companhia manteve em 2021 o regime remoto de trabalho para os colaboradores em funções administrativas. 
ANEXO I – Reconciliação do EBITDA
Reconciliação Lucro Líquido x EBITDA (em R$ milhões, exceto %) 2021 2020 2019
EBITDA Ajustado 193,6 160,5 103,6
Ajuste de EBITDA (2,4) (9,3) -
EBITDA 191,1 151,1 103,6
Depreciação e Amortização (160,0) (80,1) (62,9)
Variação Cambial (17,2) (62,5) (9,4)
Resultado financeiro (70,0) (40,8) (18,6)
Tributos sobre o lucro 8,8 9,5 (3,1)

Resultado Líquido (47,4) (22,8) 9,6
(1) Ajuste no valor de R$ 9,3 milhões em 2020 referente a contabilização da despesa não caixa da outorga de ações para os 
executivos. (2) Ajuste no valor de R$ 2,4 milhões referente a baixa do ágio da investida Servmar registrado na controladora 
(R$ 4,6M), parcialmente compensado pelo ajuste da compra vantajosa apurada sobre a aquisição do Grupo UP (R$ 2,2M)
ANEXO II – Abertura dos Resultados por Segmento
Resultado por Segmeto 
(em R$ milhões, exceto %)

Embarcações Serviços Eliminações
2021 2020 % Var 2021 2020 % Var 2021 2020 % Var 2021 2020 % Var

Receita líquida 547,5 389,6 40,5% 339,4 253,0 34% (4,7) - 100% 882,2 642,6 37,3%
Custo dos serviços (460,2) (297,4) 54,8% (269,7) (220,0) 23% 4,7 - 100% (725,3) (517,4) 40,2%
Lucro Bruto 87,2 92,2 -5,4% 69,7 33,0 111% - - 0% 156,9 125,2 25,4%
Margem Bruta 15,9% 23,7% 20,5% 13,0% 0,0% 0,0% 17,8% 19,5%

Despesas gerais e 
administrativas (71,3) (47,8) 49,2% (39,1) (30,0) 30% - - 0% (110,4) (77,8) 41,8%
Outras receitas e
 despesas operacionais (20,3) 4,8 -519,2% (0,6) 14,9 -104% - - 0% (20,9) 19,7 -206,0%
Equivalência patrimonial - - NA 5,5 4,0 38% - - 0% 5,5 4,0 38,2%
EBIT (4,4) 49,3 -108,9% 35,5 21,8 63% - - 0% 31,1 71,1 -56,2%
Depreciação 122,0 48,7 150,3% 38,0 31,3 21% - - 0% 160,0 80,1 99,8%
EBITDA 117,6 98,0 20,1% 73,5 53,1 38% - - 0% 191,1 151,1 26,5%
Margem EBITDA 21,5% 25,2% 21,7% 21,0% 0,0% 0,0% 21,7% 23,5%

Ajuste de EBITDA (2,2) 5,6 4,6 3,7 - - 2,4 9,3
EBITDA Ajustado 115,4 103,6 11,4% 78,1 56,8 38% - - 0% 193,6 160,5 20,6%
Margem EBITDA  Ajustada 21,1% 26,6% 23,0% 22,5% 0,0% 0,0% 21,9% 25,0%

5 Cargos de liderança são cargos que possuem sob sua responsabilidade a gestão de uma equipe de pessoas, com subordinação hierárquica ou funcional. Ex.: Líderes, 
Supervisores, Coordenadores, Gerentes, Diretores, Comandantes, Chefes de Máquinas e Imediatos



27Monitor Mercantil l Sexta-feira, 25 de março de 2022 Financeiro

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais - R$)

Notas Controladora Consolidado
Ativo explicativas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 376.753 91.533 491.332 166.539
Títulos e valores mobiliários 6 49.471 - 49.471 -
Clientes 7 132.497 68.435 202.364 108.872
Estoques 8 3.619 4.500 5.776 5.308
Dividendos a receber 14 2.151 2.050 1.421 1.226
Tributos a recuperar 9 19.997 6.039 48.346 20.329
Outros valores a receber 12 25.777 19.996 25.711 30.445
Total do ativo circulante 610.265 192.553 824.421 332.719
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 6 12.726 22.274 21.241 30.771
Tributos a recuperar 9 335 335 4.597 335
Depósitos judiciais 10 5.426 365 6.842 1.122
Tributos diferidos 11 46.890 20.403 142.016 65.335
Outros valores a receber 12 6.518 2.237 16.773 6.733
Empréstimos a partes relacionadas 25 39.114 35.314 - -
Investimentos 13.1 896.419 250.088 5.727 5.252
Direito de uso 15 109.056 63.016 184.868 124.147
Imobilizado 16 298.715 182.474 1.261.833 546.444
Intangível 17 1.899 1.099 16.822 10.673
Total do ativo não circulante 1.417.098 577.605 1.660.719 790.812
Total do ativo 2.027.363 770.158 2.485.140 1.123.531

Notas Controladora Consolidado
Passivo explicativas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Obrigações com pessoal 18 32.932 30.038 57.850 43.528
Fornecedores 19 51.464 32.644 114.153 51.816
Empréstimos e financiamentos 20.1 21.891 30.100 49.150 67.257
Debêntures a pagar 20.2 73.348 28.671 73.348 28.671
Credores por financiamento 20.3 2.529 - 2.529 -
Passivo de arrendamento 21 58.809 18.424 41.379 34.288
Tributos a recolher 22 14.812 11.464 25.191 18.198
Outras obrigações 23 2.217 2.342 10.982 14.638
Total do passivo circulante 258.002 153.683 374.582 258.396
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 20.1 105.542 77.744 360.666 349.376
Debêntures a pagar 20.2 584.343 227.785 584.343 227.785
Credores por financiamento 20.3 11.396 - 11.396 -
Passivo de arrendamento 21 70.678 53.940 151.755 97.020
Empréstimos de partes relacionadas 25 72.443 72.443 - -
Tributos a recolher 22 19.104 24.188 24.238 29.868
Tributos diferidos 11 - - 762 712
Provisão para perda em investimentos 13.1 2.452 605 37 -
Outras obrigações 23 4.986 1.624 51.240 1.822
Provisão para riscos 24 432 25 28.136 431
Total do passivo não circulante 871.376 458.354 1.212.573 707.014
Patrimônio líquido
Capital social 26.1 803.663 42.999 803.663 42.999
Ações em tesouraria (2.864) (2.864) (2.864) (2.864)
Reservas de capital 26.2 83.589 83.589 83.589 83.589
Prejuízos acumulados 26.3 (49.836) (2.458) (49.836) (2.458)
Outros resultados abrangentes 26.6 63.433 36.855 63.433 36.855
Total do patrimônio líquido 897.985 158.121 897.985 158.121
Total do passivo e patrimônio líquido 2.027.363 770.158 2.485.140 1.123.531

As notas explicativas são parte integrante destas informações financeiras intermediárias.
Demonstrações do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de reais - R$, exceto o resultado por ação)
Notas Controladora Consolidado

explicativas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 27 486.774 399.362 882.243 642.582
Custo dos serviços 29 (380.883) (302.968) (725.332) (517.428)
Lucro bruto 105.891 96.394 156.911 125.154
Despesas gerais e administrativas 29 (64.588) (49.057) (110.376) (77.817)
Equivalência patrimonial 13.1 (37.007) (39.040) 5.506 3.982
Provisão para perda no valor de recuperação de ativos 13.1 (4.637) - (4.637) -
Outras receitas e despesas operacionais 30 (12.239) 5.312 (16.284) 19.745
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro (12.580) 13.609 31.120 71.064
Receitas financeiras 31 39.170 10.356 83.660 56.772
Despesas financeiras 31 (79.964) (37.394) (170.908) (160.116)
Resultado financeiro (40.794) (27.038) (87.248) (103.344)
Prejuízo antes dos impostos (53.374) (13.429) (56.128) (32.280)
Tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente 32 - (18.621) (4.530) (23.210)
Imposto de renda e contribuição social diferido 32 5.996 9.240 13.280 32.680

5.996 (9.381) 8.750 9.470
Prejuízo do exercício (47.378) (22.810) (47.378) (22.810)
Resultado básico por ação (R$) 26.5 (0,25) (0,18) (0,25) (0,18)
Resultado diluído por ação (R$) 26.5 (0,25) (0,18) (0,25) (0,18)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstrações do Resultado Abrangente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para o exercício findo em
31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Notas Controladora Consolidado
explicativas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Prejuízo do exercício (47.378) (22.810) (47.378) (22.810)
Itens que serão reclassificados posteriormente
 para o resultado
Efeitos cambiais sobre conversão de investimento
 no exterior 26.6 26.578 25.724 26.578 25.724
Resultado abrangente do exercício (20.800) 2.914 (20.800) 2.914

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais - R$)

Demonstração do Valor Adicionado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais - R$)

Notas Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais explicativas 2021 2020 2021 2020
Prejuízo do exercício (47.378) (22.810) (47.378) (22.810)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 29 73.297 35.452 160.020 80.072
Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado 32 (5.996) 9.381 (8.750) (9.470)
Resultado da equivalência patrimonial 13.1 37.007 39.040 (5.506) (3.982)
Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas 31 48.391 20.634 89.717 94.800
Provisão para riscos - constituição 24 437 30 1.370 221
Provisão para riscos - reversão 24 (30) (1.361) (647) (1.525)
Ganho na venda de imobilizado 30 589 - (972) (11.883)
Ganho na compra vantajosa 13.2 (2.215) - (2.215) -
Despesa com concessão de ações a executivos 26.1 - 5.568 - 5.568
Perda na baixa de arrendamento - - 4.117 -
Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa 7 5.967 - 5.905 -
Baixa do ágio servmar 13.1 4.637 - 4.637 -
Outros ajustes ao lucro (1.452) 583 (458) 858
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Clientes 7 (70.029) 1.206 (85.987) 7.783
Estoque 8 (2.046) (4.500) (4.755) (4.578)
Tributos a recuperar 9 (14.160) 802 (17.126) (4.651)
Depósitos judiciais 10 (5.061) (781) (5.202) (860)
Outros valores a receber 12 (10.062) (9.641) 1.854 (15.149)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Obrigações com pessoal 18 2.894 11.799 2.684 11.846
Fornecedores 19 12.684 1.279 11.951 (2.281)
Tributos a recolher 22 (1.821) 10.790 1.346 18.755
Outras obrigações 23 4.536 (20.299) (29) (8.815)
Caixa gerado pelas operações 30.189 77.172 104.576 133.899
Juros pagos - empréstimos e financiamentos e debêntures 20 (49.025) (14.367) (57.490) (24.071)
Juros pagos - arrendamentos 21 (6.016) (3.080) (17.893) (5.438)
Irpj e csll pagos - (26) (1.317) (3.875)
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades operacionais (24.852) 59.699 27.876 100.515
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital investidas 13.1 (648.302) (71.453) - -
Empréstimos concedidos às partes relacionadas 25 (3.800) (35.319) - -
Empréstimos liquidados pelas partes relacionadas 25 - 649 - -
Resgate em títulos e valores mobiliários 6 (39.923) (21.247) (39.941) (23.671)
Recebimento de dividendos 14 5.329 2.552 4.902 2.988
Aquisição de imobilizado 16 (147.618) (101.058) (735.206) (183.406)
Aquisição de intangível 17 (1.365) (806) (3.076) (2.243)
Aquisição de investimentos, líquido do caixa recebida 13.2 (5.937) - (2.669) 723
Caixa recebido na venda de imobilizado - - 2.870 26.771
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (841.616) (226.682) (773.120) (178.838)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aporte de capital, deduzido de gastos com emissão
 De oferta pública 20 743.950 - 743.950 -
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures 25 540.628 374.863 540.795 411.444
Captação de empréstimos e financiamentos com partes relacionadas - 22.000 - -
Pagamentos de empréstimos e financiamentos 20 (118.905) (140.254) (167.300) (198.151)
Pagamentos de arrendamentos 21 (13.985) (9.937) (39.597) (12.348)
Pagamentos de empréstimos a partes relacionadas 25 - (300) - (38)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - - - -
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 1.151.688 246.372 1.077.848 200.907
Variação cambial sobre caixa e equivalentes - - (7.811) (53)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 285.220 79.389 324.793 122.531
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial 91.533 12.144 166.539 44.008
Efeito das mudanças de câmbio sobre investidas no exterior - - - -
Saldo final 376.753 91.533 491.332 166.539
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 285.220 79.389 324.793 122.531

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas Controladora Consolidado
explicativas 2021 2020 2021 2020

Receitas 539.164 453.662 992.650 743.943
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 27 543.589 449.150 992.873 724.515
Outras receitas 1.542 4.729 5.682 20.198
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – reversão / (constituição) 7 (5.967) (217) (5.905) (770)
Insumos adquiridos de terceiros (163.443) (146.454) (300.150) (241.688)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos 29 (46.871) (46.200) (95.369) (83.894)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 29 (116.572) (100.254) (204.781) (157.794)
Valor adicionado bruto 375.721 307.208 692.500 502.255
Depreciação, amortização e exaustão 29 (73.297) (35.452) (160.020) (80.072)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 302.424 271.756 532.480 422.183
Valor adicionado recebido em transferência 2.163 (28.685) 89.166 60.753
Resultado de equivalência patrimonial (37.007) (39.041) 5.506 3.983
Receitas financeiras 31 39.170 10.356 83.660 56.770
Valor adicionado total a distribuir 304.587 243.071 621.646 482.936
Pessoal 29 166.328 135.231 333.882 234.333
– Remuneração direta 134.261 111.389 276.462 190.156
– Benefícios 23.280 17.584 39.779 32.279
– F.G.T.S. 8.787 6.258 17.641 11.898
Impostos, taxas e contribuições 47.558 57.992 97.293 70.077
– Federais 40.980 49.667 80.226 54.616
– Municipais 6.578 8.325 17.067 15.461
Remuneração de capitais de terceiros 138.079 72.658 237.849 201.336
– Juros 54.215 20.679 73.359 34.094
– Aluguéis 29 39.697 35.846 40.338 40.768
– Variação cambial 31 18.235 9.338 82.546 115.286
– Outras 25.932 6.795 41.606 11.188
Remuneração de capitais próprios (47.378) (22.810) (47.378) (22.810)
– Juros sobre o capital próprio - - - -
– Lucros retidos / prejuízo do período (47.378) (22.810) (47.378) (22.810)
Distribuição do valor adicionado 304.587 243.071 621.646 482.936

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
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Saldos em 31 de dezembro de 2019 34.567 - 83.589 980 20.122 - 11.131 150.389
Incorporação reversa da
 Tinharé participações s.A. 26.1 8.432 (8.432) - - - - - -
Ações em tesouraria 26.1 - 5.568 - - - - - 5.568
Cisão da santa lúcia - - - - (750) - - (750)

8.432 (2.864) - - (750) - - 4.818
Prejuízo do exercício 26.3 - - - - - (22.810) - (22.810)
Outros resultados abrangentes
 Líquidos de impostos 26.6 - - - - - - 25.724 25.724
Resultado abrangente total do exercício - - - - - (22.810) 25.724 2.914
Absorção de prejuízos do exercício - - - (980) (19.372) 20.352 - -

- - - (980) (19.372) 20.352 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 42.999 (2.864) 83.589 - - (2.458) 36.855 158.121
Aumento de capital 26.1 800.000 - - - - - - 800.000
Gastos com emissão de ações 26.1 (39.336) - - - - - - (39.336)
Prejuízo do exercício 26.3 - - - - - (47.378) - (47.378)
Outros resultados abrangentes 26.6 - - - - - - 26.578 26.578
Resultado abrangente total do exercício - - - - - (47.378) 26.578 (20.800)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 803.663 (2.864) 83.589 - - (49.836) 63.433 897.985

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional. A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”, e, em conjunto com suas controladas, “Oce-
anPact”) é uma sociedade anônima de capital aberto que foi constituída em 21 de setembro de 2007, tem sede no Rio de Janeiro/
RJ. A OceanPact é uma das principais prestadoras de serviços em ambiente marinho do Brasil, oferecendo serviços para estudo, 
proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos, principalmente no setor de óleo e gás, e em 
diversos outros setores da economia, como portuário, navegação, mineração, energia e telecomunicações. Com grandes inven-
tários de equipamentos de prevenção e combate a derramamentos no mar e de coleta de dados oceanográficos, a OceanPact 
possui atualmente uma frota de 34 embarcações (24 embarcações em 31 de dezembro de 2020), capaz de atender as mais diver-
sas demandas de seus clientes. Possui ainda uma importante base de resposta a emergência na América Latina, situada no Porto 
do Açu, norte do Rio de Janeiro. As operações da OceanPact são divididas em dois segmentos denominados (i) Embarcações, 
e (ii) Serviços. A OceanPact opera nesses dois segmentos nas suas três áreas de atuação, quais sejam: (i) Ambiental, que inclui 
serviços de proteção ambiental, levantamentos oceanográficos, licenciamentos e estudos ambientais, segurança operacional e re-
mediação ambiental; (ii) Subsea, que inclui serviços de geofísica, geotecnia, inspeção, reparo e manutenção, suporte à construção 
e descomissionamento; e (iii) Logística e Engenharia, que inclui serviços de logística marítima, bases de apoio offshore, engenharia 
portuária e costeira, obras e dragagens, facilities e limpeza industrial. A Companhia e algumas de suas investidas estão sujeitas à 
regulação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e cumpre com os requerimentos operacionais aplicáveis. 1.1. 
Destaques do Exercício. O Balanço Patrimonial, os fluxos de caixa e o desempenho da OceanPact foram particularmente afetados 
pelos seguintes eventos e transações durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021: • Oferta pública realizada em 12 de 
fevereiro de 2021 que contou com a distribuição primária de 71.748.879 novas ações, ao preço por ação de R$11,15 (em Reais), 
perfazendo o montante total de R$1.070.000. A nota explicativa nº 26 fornece maiores detalhes sobre a referida oferta pública. • No 
dia 01 de junho de 2021 a Companhia concluiu a operação de compra da UP Offshore, incluindo as empresas UP Offshore Apoio 
Marítimo, Sailing BR Serviços Marítimos e Agriex Agenciamento, Afretamentos e Apoio Marítimo, bem como a aquisição de 5 em-
barcações estrangeiras através de sua controlada OCP Netherland no escopo da mesma operação, adicionando assim 8 novas 
embarcações à frota da OceanPact. Maiores detalhes para a operação estão na nota explicativa nº 13.2. • Emissão da 3ª (terceira) 
oferta de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Companhia (“3ª 
Emissão”), as quais foram objeto de oferta pública em regime misto de distribuição, no valor total de R$ 500.000. Maiores detalhes 
para a operação estão na nota explicativa nº 20.2. 1.2. Impacto COVID-19. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) decretou que o surto do coronavírus (COVID-19) configura uma epidemia em escala global. As principais ações 
tomadas pela OceanPact desde o início da pandemia e já informadas anteriormente, vêm sendo mantidas e atualizadas conforme 
a necessidade diante de cada momento da evolução da pandemia. A eficácia das ações implementadas permitiu à OceanPact a 
manutenção de suas atividades, apesar do cenário adverso. A Administração da OceanPact, com base no exercício de seu melhor 
julgamento, mantém o entendimento de não ser necessária a constituição de provisões contábeis proporcionadas por incertezas 
e riscos de perdas futuras relacionadas ao COVID-19 em suas operações. Os eventos e condições geradas pela disseminação 
do COVID-19 não geraram incertezas relacionadas a continuidade operacional da OceanPact, impairment de ativos não financei-
ros, realização dos tributos diferidos, de itens do ativo não circulante, imobilizado, estoques, intangível e contas a receber junto a 
terceiros/clientes. 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis. 2.1. Declaração de conformidade. As de-
monstrações financeiras consolidadas e individuais da Companhia (“demonstrações financeiras”) foram preparadas e estão apre-
sentadas de acordo com os padrões internacionais de relatórios financeiros (International Financial Reporting Standards- “IFRS”), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), implementados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo evidencia-
das e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Companhia. A apresentação da Demonstração do Valor Adi-
cionado (“DVA”), individual e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 
09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, 
pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações 
financeiras. As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Ad-
ministração da Companhia em 24 de março de 2022. 2.2. Base de elaboração. As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos e dos valores justos alocados nas combinações de negócios. O custo histórico geralmente 
é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de bens e serviços. As principais práticas contábeis aplicadas na 

preparação destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aplicadas de modo consistente em todos os exer-
cícios apresentados. Continuidade das operações. A Administração da Companhia, considerando o seu conhecimento do negócio 
e as perspectivas de mercado atuais, entende que as bases de preparação dessas demonstrações financeiras, que consideram 
a continuidade do negócio, são adequadas. Nesse sentido, a Companhia preparou essas demonstrações financeiras com base 
no pressuposto de continuidade operacional. A Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa 
gerar dúvida significativa sobre a continuidade da Companhia. 2.3. Bases de consolidação e investimento em controladas. As 
demonstrações financeiras consolidadas compreendem as informações contábeis das Companhia e suas controladas em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020. O controle é obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base 
em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos por meio do poder exercido em relação à investi-
da. A consolidação de uma controlada tem início quando a Companhia obtiver controle em relação à controlada e finaliza quando a 
Companhia deixar de exercer o mencionado controle. Ativo, passivo e resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante 
o exercício são incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle 
até a data em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada. Eventual alteração na participação societária da 
controlada, sem perda de exercício de controle, é contabilizada como transação patrimonial. Segue abaixo quadro demonstrando 
as controladas, controladas em conjunto e coligadas da Companhia, datas de constituição ou aquisição e suas atividades-fim: 

Investidas Denominação
Local da constituição 

e sede
Data de constituição  

ou aquisição Atividades-fim
1. EnvironPact Consultoria Em Engenharia e Meio Ambiente Ltda. EnvironPact Brasil 27/12/2008 Prestação de serviços de consultoria ambiental

O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio Ambiente S.A. O’Brien’s do Brasil Brasil 27/10/2011
Prestação de serviços de consultoria e treinamento em planejamento e
 gerenciamento de emergência e assuntos relacionados à segurança e meio ambiente

Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. Servmar Brasil 17/04/1986
Prestação de serviços de estudos de projetos sobre impacto ambiental e análise
 de risco, serviços de construção civil, projetos de engenharia e apoio marítimo

OceanPact Navegação Ltda. OceanPact Navegação Brasil 16/05/2012 Afretamento de embarcações
OceanPact Tecnologia Ltda. OceanPact Tecnologia Brasil 18/08/2014 Não operacional (1)(4)

Maraú Navegação Ltda. Maraú Brasil 27/06/2019 Afretamento de embarcações e apoio marítimo
Camamu Navegação Ltda. Camamu Brasil 13/09/2019 Afretamento de embarcações e apoio marítimo

OceanPact Geociências Ltda. OceanPact Geociências Brasil 16/07/2012
Prestação de serviços relacionados com projetos de pesquisa marinha
 em águas brasileiras, operação e afretamento de embarcações

7.1. OceanPact Maritime LTD. OML Reino Unido 09/04/2014
Prestação de serviços relacionados com projetos de pesquisa marinha
 em águas brasileiras, operação e afretamento de embarcações

OceanPact Netherlands B.V. OceanPact Netherlands Holanda 20/09/2008 Afretamento de embarcações e apoio marítimo
OceanPact International Holding Cayman OceanPact International Ilhas Cayman 09/10/2013 Atua como Holding de investidas no exterior
9.1. Cod Hole LLP Cod Hole Reino Unido 24/01/2014 Afretamento de embarcações, aluguel de equipamentos, participação em outras companhias
9.1.1. OceanPact Technology Norway AS (2) OTN Noruega 29/12/1999 Aluguel de equipamentos, treinamentos e manutenção de equipamentos
OceanPact Uruguay Servicios Maritimos S.R.L. OceanPact Uruguay Uruguai 27/07/2016 Não operacional (1)

OceanPact de Mexico SA de CV OceanPact Mexico México 27/03/2019 Não operacional (1)

Santa Lucia Patrimonial Ltda. SLP Brasil 20/08/2020 Holding

13.1. SLI Meio Ambiente e Infraestrutura Eireli SLI Brasil 20/08/2020
Prestação de serviços de consultoria ambiental, levantamentos hidrográficos,
 restauração ambiental, e outros serviços de cunho oceanográfico.

Cairú Navegação Ltda. Cairú Brasil 16/03/2020 Afretamento de embarcações e apoio marítimo
Igrapiúna Navegação Ltda. Igrapiúna Brasil 16/03/2020 Não operacional (1)

OceanPact Logística Ltda. OceanPact Logística Brasil 13/08/2020 Apoio e logística de carga
Grupo UP Offshore Apoio Marítimo (³) Grupo UP Brasil 01/06/2021 Afretamento de embarcações
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(1) Não operacional na data dessas demonstrações financeiras. (2) Anteriormente denominada Maritim Miljø Beredskap AS - MMB. 
(3) Composto por UP Offshore Apoio Marítimo Ltda., Sailing BR Serviços Marítimos Ltda. e Agriex Agenciamento, Afretamentos 
e Apoio Marítimo Ltda., adquiridas conforme combinação de negócios descrita na nota explicativa nº 13.2. (4) A OceanPact Tec-
nologia possui em 31 de dezembro de 2021 capital social subscrito e não integralizado de R$100,00 (cem reais), não possuindo 
ativos ou passivos nessas datas. Segue abaixo quadro demonstrando as controladas (diretas e indiretas) da Companhia que são 
consolidadas, e controladas em conjunto e coligadas (diretas e indiretas) da Companhia que não são consolidadas e percentuais 
de participação detidos pela Companhia nas datas-bases apresentadas:

31/12/2021 31/12/2020

Denominação
Tipo % Participação Tipo % Participação

investimento Direta Indireta Investimento Direta Indireta
1. EnvironPact controle direto 100% - controle direto 100% -
1.1. O’Brien’s do Brasil controle conjunto indireto 26% 24% controle conjunto indireto 26% 24%
2. Servmar controle direto 100% - controle direto 99,9% -
3. OceanPact Navegação controle direto 100% - controle direto 99,9% -
4. OceanPact Tecnologia controle direto 100% - controle direto 99% -
5. Maraú controle direto 100% - controle direto 99,9% -
6. Camamu controle direto 100% - controle direto 99,9% -
7. OceanPact Geociências controle direto 100% - controle direto 100% -
7.1. OML controle indireto 50% 50% controle indireto 50% 50%
8. OceanPact Netherlands controle direto 100% - controle direto 100% -
9. OceanPact International controle direto 100% - controle direto 100% -
9.1. Cod Hole controle indireto - 99% controle indireto - 99%
9.1.1. OTN controle indireto - 99% controle indireto - 99%
10. OceanPact Uruguay controle direto 99% - controle direto 99% -
11. OceanPact Mexico controle conjunto 50% - controle conjunto 50% -
12. SLP controle direto 100% - controle direto 100% -
12.1. SLI controle indireto - 100% controle indireto - 100%
13. Cairú controle direto 100% - controle direto 99,9% -
14. Igrapiúna controle direto 100% - controle direto 99,9% -
15. OceanPact Logística controle direto 100% - controle direto 100% -
16. UP Apoio (*) controle direto 100% - - - -
16.1. Sailing (*) controle indireto - 100% - - -
17. Agriex (*) controle direto 100% - - - -
(*) Determinadas em conjunto como Grupo UP. 2.4. Moedas funcionais e moeda de apresentação. A moeda funcional da Con-
troladora e de suas controladas no Brasil é o real, que é a moeda de seu principal ambiente econômico de operação. As moedas 
funcionais das controladas diretas que atuam em ambiente econômico internacional estão apresentadas no quadro abaixo.  As 
demonstrações do resultado e do fluxo de caixa das investidas, com moeda funcional distinta da Controladora, são convertidas 
para reais pela taxa de câmbio média mensal, os ativos e passivos são convertidos pela taxa final e os demais itens do patrimônio 
líquido são convertidos pela taxa histórica. As variações cambiais sobre os investimentos em controladas e coligadas, com moeda 
funcional distinta da Controladora, são registradas no patrimônio líquido, conforme requerido pelo CPC 02 (R2) – Efeitos das Mu-
danças nas Taxas de Câmbio e Conversão das Demonstrações Contábeis, equivalente ao IAS 21.
Moedas funcionais das investidas da Companhia
Empresa Moeda funcional
OceanPact Netherlands Dólar americano
OceanPact International Dólar americano
Cod Hole Dólar americano
OTN Coroa norueguesa
OML Dólar americano
OceanPact Uruguay Dólar americano
OceanPact Mexico Peso mexicano
2.5. Principais políticas contábeis. As principais políticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas, estão apresen-
tadas a seguir. a) Caixa e equivalentes de caixa. Incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações fi-
nanceiras de curto prazo com alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. b) Receitas de serviços. A recei-
ta de serviços é mensurada com base no valor justo da contraprestação que a Companhia e suas controladas esperam receber em 
um contrato com o cliente, excluindo descontos, abatimentos e tributos ou encargos incidentes, sendo registrada no momento em 
que prestam o serviço ao cliente. A Companhia e suas controladas fornecem serviços para terceiros, que são reconhecidos como 
obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo. A receita é reconhecida para esses serviços com base no estágio de 
conclusão do contrato, quando aplicável, sendo o estágio de conclusão determinado como a proporção do período total esperado 
para prestação do serviço. A receita de contrato com cliente é reconhecida quando o controle dos serviços é transferido para o 
cliente por um valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia e suas controladas esperam ter direito em troca destes ser-
viços. c) Contas a receber. As contas a receber são registradas pelo valor dos serviços prestados, incluindo os respectivos tributos 
diretos de responsabilidade da Companhia e suas controladas, menos os tributos retidos na fonte, os quais são considerados 
créditos tributários (quando aplicável). Ao mensurar as perdas de crédito esperadas, a Companhia e suas controladas usam infor-
mações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores econômicos 
diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos outros, com base em estimativas de perdas esperadas para os próximos 12 
meses ou por toda a vida da operação. A perda de crédito esperada se baseia na diferença entre todos os fluxos de caixa contratu-
ais que são devidos à Companhia e suas controladas, de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que Companhia e suas 
controladas esperam receber, descontados com base na taxa de juros efetiva original. d) Estoques. Os estoques são apresentados 
pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. Os custos são compostos pelos custos diretos de materiais e, se aplicável, 
pelos custos diretos de mão-de-obra e pelos custos gerais incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes. 
Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda 
estimado dos estoques, deduzido dos custos estimados para conclusão e custos necessários para a comercialização, venda e 
distribuição dos estoques. e) Imobilizado. Os ativos imobilizados da Companhia e suas controladas estão demonstrados ao custo, 
deduzidos de depreciação pelo método linear de acordo com a respectiva vida útil econômica, e perdas por redução ao valor recu-
perável acumuladas (vide item “o” desta nota explicativa). Os valores residuais e as vidas úteis dos ativos imobilizados e os métodos 
de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. As vidas 
úteis estimadas dos itens do imobilizado estão demonstradas na nota explicativa nº 16. Os custos com docagem são capitalizados 
e depreciados linearmente ao longo do período para o qual estes custos gerarão benefícios econômicos, de forma que estejam 
totalmente depreciados antes da data da realização da docagem seguinte. Os ativos de direito de uso são depreciados durante o 
período de arrendamento e a vida útil do correspondente ativo, qual for o menor. Se o arrendamento transferir a titularidade do 
correspondente ativo ou o custo do ativo de direito de uso refletir que a Companhia e suas controladas esperam exercer uma opção 
de compra deste ativo, o correspondente ativo de direito de uso é depreciado durante a vida útil do ativo. Um item do imobilizado é 
baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos 
ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o 
valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. f) Intangível. Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separada-
mente são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortiza-
ção é reconhecida pelo método linear com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização 
são revisados no fim de cada exercício e o efeito de eventuais mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos 
intangíveis com vida útil indefinida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor 
recuperável acumuladas (vide item “o” desta nota explicativa). Os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios 
e reconhecidos separadamente do ágio são inicialmente registrados pelo seu valor justo na data da aquisição. Subsequentemente 
ao reconhecimento inicial, os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios são registrados ao custo, deduzidos 
da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, assim como os ativos intangíveis adquiridos separa-
damente. Um ativo intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da 
alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas lí-
quidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado. g) Combinações de negó-
cios e Ágio. As aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. A contraprestação transferida em uma com-
binação de negócios é mensurada ao valor justo, que é calculado pela soma dos valores justos dos ativos transferidos pela 
Companhia e suas controladas na data de aquisição, dos passivos incorridos pela Companhia e suas controladas com relação aos 
antigos controladores da entidade adquirida e das participações emitidas pela Companhia e suas controladas em troca do contro-
le da entidade adquirida. Os custos relacionados à aquisição são reconhecidos no resultado, quando incorridos. Inicialmente, o ágio 
é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificá-
veis adquiridos, líquidos e os passivos assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiri-
dos, a diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado. Após o reconhecimento inicial, o ágio é 
mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o 
ágio adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada uma das unidades geradoras de 
caixa da Companhia que se espera sejam beneficiadas pelas sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou 
passivos da adquirida serem atribuídos a estas unidades. Quando um ágio fizer parte de uma Unidade Geradora de Caixa (UGCs) 
e uma parcela desta unidade for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurar-se 
o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nestas circunstâncias é apurado com base nos valores proporcionais da parcela 
alienada em relação à unidade geradora de caixa mantida. As UGCs às quais o ágio foi alocado são submetidas anualmente a 
teste de redução ao valor recuperável ou, com maior frequência, quando houver indicação de que uma unidade poderá apresentar 
redução ao valor recuperável. Se o valor recuperável da UGC for menor que o valor contábil, a perda por redução ao valor recupe-
rável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil de qualquer ágio alocado à unidade e, posteriormente, aos outros ativos 
da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de cada um de seus ativos. Qualquer perda por redução ao valor recuperável de 
ágio é reconhecida diretamente no resultado do exercício. A perda por redução ao valor recuperável não é revertida em períodos 
subsequentes. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia reconheceu provisão para redução ao valor recupe-
rável do ágio reconhecido na aquisição da controlada Servmar, conforme nota explicativa nº 13.1. h) Reconhecimento de despesas. 
As despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vinculação com a realização das receitas. As 
despesas pagas antecipadamente e que competem a exercícios futuros são ativadas de acordo com seus respectivos prazos de 
duração. i) Provisões. Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) em 
consequência de um evento passado, seja provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma 
estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensa-
ção necessária para liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando em consideração os riscos e as incertezas relativos 
à obrigação. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado. Se o efeito do valor temporal do 
dinheiro for significativo, as provisões são descontadas utilizando uma taxa corrente antes dos tributos que reflete, quando adequa-
do, os riscos específicos ao passivo. Quando for adotado desconto, o aumento na provisão devido à passagem do tempo é reco-
nhecido como custo de financiamento. Passivos contingentes não são reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas ex-
plicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados. Os 
ativos contingentes não são reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas explicativas quando a entrada de benefícios 
econômicos for tida como provável. Caso a entrada de benefícios econômicos seja tida como praticamente certa, o ativo relaciona-
do não é um ativo contingente e seu reconhecimento é adequado. A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e 
processos administrativos tributários, trabalhistas e cíveis em tramitação, decorrentes do curso normal das operações e, com res-
paldo dos seus assessores jurídicos a Administração constituiu provisão considerada suficiente para cobrir as perdas esperadas. 
A Companhia e suas controladas reconhecem, ainda, provisões referentes a férias, 13º salário e encargos sociais incidentes sobre 
essas remunerações, de acordo com a quantidade de períodos trabalhados pelos funcionários, ou seja, de acordo com as obriga-
ções devidas, mas não efetivadas, em cada exercício. j) Empréstimos e financiamentos. A Companhia e suas controladas registram 
seus empréstimos e financiamentos obtidos com base no custo amortizado usando o método de juros efetivos. Ganhos e perdas 
são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortiza-
ção pelo método da taxa de juros efetivos. Os ganhos sobre investimentos decorrentes da aplicação temporária dos recursos obti-
dos com empréstimos específicos ainda não gastos com o ativo qualificável são deduzidos dos custos com empréstimos elegíveis 
para capitalização. k) Arrendamentos. A Companhia utiliza taxas incrementais sobre empréstimos da Companhia para descontar 
os fluxos de caixa dos pagamentos de arrendamentos, cujas taxas implícitas não podem ser determinadas imediatamente. As ta-
xas incrementais são estimadas a partir das taxas de captação corporativa (títulos emitidos pela OceanPact), que levam em conta 
a taxa livre de risco e o prêmio de risco de crédito da companhia, ajustadas para refletir ainda as condições e características espe-
cíficas do arrendamento, como o risco do ambiente econômico do país, o impacto das garantias, a moeda, duration do respectivo 
fluxo de pagamento e a data de início de cada contrato. A Companhia e sus controladas amortizam o ativo de direito de uso pelo 
método linear, pelo prazo do arrendamento. l) Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no ba-
lanço patrimonial da Companhia e suas controladas quando estas forem parte das disposições contratuais dos instrumentos. Ativos 
financeiros. A OceanPact classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. • Mensurados ao custo amortizado. A classificação depende do modelo de negócio da entidade para 
gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. Mensuração e reconhecimento: Valor justo por meio do 
resultado: Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ati-
vos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoria-
mente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o 
objetivo de venda ou recompra no curto prazo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos 
do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, independentemente do modelo de negó-
cios. Não obstante os critérios para os instrumentos de dívida ser classificados pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes, os instrumentos de dívida podem ser designados pelo valor justo por meio do resultado no reco-
nhecimento inicial se isso eliminar, ou reduzir significativamente, um descasamento contábil. Custo amortizado: A Companhia e 
suas controladas mensuram os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: (i) o 
ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos 
de caixa contratuais, e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 
constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Passivos financeiros. Todos os 
passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja 
ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. 
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados, pela Companhia e suas controladas, em duas 
categorias: • Passivos financeiros ao custo amortizado. • Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Passivos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros designados no 
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na 
demonstração do resultado. Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros 
são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são 
reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O 
custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte 
integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa finan-
ceira na demonstração do resultado. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. A Companhia e suas controladas reco-
nhecem uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo por meio 
do resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com 
o contrato e todos os fluxos de caixa que a Companhia e suas controladas esperam receber, descontados a uma taxa de juros 

efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias 
detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos contratuais. As perdas de crédito esperadas são reconhe-
cidas em duas etapas. Para as exposições de crédito para as quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o 
reconhecimento inicial, as perdas de crédito esperadas são provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de inadim-
plência possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais 
houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária uma provisão para perdas de 
crédito esperadas durante a vida remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplência. A Companhia 
e suas controladas não possuem instrumentos financeiros derivativos, nem contabilidade de “hedge”. Compensação de instru-
mentos financeiros. Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial consolidado se houver um direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a 
intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. m) Capitalização de juros de 
empréstimos. A Companhia e suas controladas capitalizam os custos de empréstimos, que são direta ou indiretamente atribuíveis 
à construção de ativo qualificável (ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para 
seu uso pretendido) como parte do custo do ativo, sendo as variações cambiais capitalizadas limitadas ao custo de captação no 
mercado interno vigente na data de obtenção dos empréstimos. Não houve juros capitalizados nos exercícios apresentados nestas 
demonstrações financeiras. n) Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo 
método indireto. A Companhia e suas controladas apresentam os dividendos recebidos como atividade de investimento. o) Redu-
ção ao valor recuperável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos imobiliza-
dos e intangíveis com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, o montante recuperável 
do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. Quando o ativo não gera fluxos de caixa 
separadamente dos outros ativos, a Companhia e suas controladas calculam o valor recuperável da unidade geradora de caixa à 
qual o ativo pertence. Quando uma base de alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também 
são alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa para o qual uma base 
de alocação razoável e consistente possa ser identificada. Ativos intangíveis com vida útil indefinida são submetidos ao teste de 
redução ao valor recuperável no mínimo anualmente e sempre que houver indicação de que o ativo possa apresentar perda por 
redução ao valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de alienação e o valor em uso. 
Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela taxa de desconto, 
antes dos impostos, que reflete uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo para 
os quais a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o valor recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) 
calculado for menor que o seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recu-
perável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. Quando a perda por redução ao 
valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para 
a estimativa revisada do seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido determinado, caso nenhuma 
perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios ante-
riores. A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado, na medida em que elimi-
na a perda por redução ao valor recuperável que foi reconhecida para o ativo em exercícios anteriores. A Companhia e suas con-
troladas consideram no mínimo cada segmento operacional como uma unidade geradora de caixa. Nos exercícios apresentados 
não houve nenhuma constituição nem reversão de provisão para perda por redução ao valor recuperável. p) Resultado por ação. 
O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício da Companhia e a média ponderada das ações ordiná-
rias no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações, ajustada pelos instru-
mentos potencialmente conversíveis em ações, se aplicável, nos exercícios apresentados. q) Imposto de renda e contribuição 
social correntes e diferidos. A despesa com imposto de renda e contribuição social inclui impostos correntes e diferidos, apresenta-
dos de forma segregada nas demonstrações de resultado. Impostos correntes. O imposto corrente se baseia no lucro real do 
exercício. O lucro real difere do lucro apresentado no resultado porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em 
outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. Os passivos fiscais correntes da 
Companhia e suas controladas são calculados com base em alíquotas fiscais promulgadas ou substancialmente promulgadas no 
final do período de relatório. Uma provisão é reconhecida para questões para as quais a apuração de impostos é incerta, mas há 
probabilidade de desembolso futuro de recursos para uma autoridade fiscal. As provisões representam a melhor estimativa do 
valor a ser pago. O lançamento de impostos se baseia no julgamento de profissionais da Companhia e suas controladas, suporta-
do pela experiência anterior com relação a essas atividades e, em determinados casos, com base na opinião de consultores fiscais. 
Impostos diferidos. O imposto diferido é o imposto devido ou a recuperar sobre as diferenças entre o valor contábil de ativos e 
passivos nas demonstrações financeiras e as correspondentes bases de cálculo usadas na apuração do lucro real e é contabiliza-
do pelo método do passivo. Os passivos fiscais diferidos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tri-
butáveis e os ativos fiscais diferidos são reconhecidos quando for provável que a Companhia e suas controladas apresentarão lucro 
tributável em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. Passivos fiscais diferidos 
não são reconhecidos se a diferença temporária for resultante do reconhecimento inicial de ágio. Os passivos fiscais diferidos são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias tributáveis associadas a investimentos em controladas, coligadas e empreendimen-
tos controlados em conjunto, exceto quando a Companhia e suas controladas forem capazes de controlar a reversão das diferen-
ças temporárias e quando for provável que essa reversão não irá ocorrer em um futuro previsível. Os ativos fiscais diferidos origi-
nados de diferenças temporárias dedutíveis relacionadas a tais investimentos e participações somente são reconhecidos quando 
for provável que haverá lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias possam ser utilizadas e 
quando sua reversão for provável em um futuro previsível. O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado no fim de cada 
período de relatório e reduzido quando não for mais provável que lucros tributáveis suficientes estarão disponíveis para permitir a 
recuperação de todo o ativo, ou parte dele. Impostos diferidos são calculados com base nas alíquotas fiscais aplicáveis no período 
no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas leis e alíquotas fiscais promulgadas ou 
substancialmente promulgadas no fim de cada período de relatório. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as 
consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia e suas controladas esperam, no fim de cada período de re-
latório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados 
quando há um direito legalmente exequível de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando 
os ativos e passivos fiscais diferidos se relacionam com os impostos incidentes pela mesma autoridade tributável onde há intenção 
de liquidar os impostos correntes e passivos em uma base líquida. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos do 
exercício. O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos no resultado do exercício, exceto 
quando estão relacionados a itens registrados em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, caso em 
que os impostos correntes e diferidos também são reconhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio 
líquido, respectivamente. Quando os impostos correntes e diferidos resultam da contabilização inicial de uma combinação de ne-
gócios, o efeito fiscal é considerado na contabilização da combinação de negócios. 
3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas. 3.1. Julgamentos. A preparação das demonstrações fi-
nanceiras requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de 
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações fi-
nanceiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros. 3.2. Estimativas e premissas. 3.2.1. Vidas úteis dos 
bens do ativo imobilizado. A Companhia e suas controladas revisam as vidas úteis estimadas dos bens do ativo imobilizado e in-
tangível anualmente no final de cada exercício. Durante o último exercício, como resultado desta avaliação, a Administração esta-
beleceu que as vidas úteis dos seus bens imobilizados se mantiveram inalteradas quando comparadas com aquelas adotadas no 
exercício anterior.3.2.2. Tributos. Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao 
valor e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia e suas controladas constituem provisões, com base em estimativas 
cabíveis e, quando aplicável, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas juris-
dições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e 
interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas dife-
renças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo do-
micílio da Companhia e suas controladas. Adicionalmente, impostos a recuperar são reconhecidos à medida que a Companhia e 
suas controladas possuem expectativa de realização de tais saldos, seja por compensação com outros tributos, seja por pedido de 
restituição. 3.2.3. Provisões para riscos. A Companhia e suas controladas reconhecem provisão para riscos, relacionados a causas 
tributárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dispo-
níveis, a hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais, e sua relevância no ordena-
mento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alte-
rações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.2.4. Valor justo de instrumentos financeiros. Quando o 
valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, este é 
determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para essas técnicas se 
baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julga-
mento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, 
risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar os valores justos 
apresentados dos instrumentos financeiros. 3.2.5. Avaliação do modelo de negócios. A classificação e mensuração de ativos fi-
nanceiros depende dos resultados do teste de “apenas pagamentos de principal e juros” e do teste do modelo de negócios. A 
Companhia e suas controladas determinam o modelo de negócios em um nível que reflete como os grupos de ativos financeiros 
são gerenciados em conjunto para atingir um objetivo de negócios específico. Essa avaliação inclui julgamento que reflete todas 
as evidências relevantes incluindo a forma como o desempenho dos ativos é avaliado e como seu desempenho é mensurado, os 
riscos que afetam o desempenho dos ativos e como esses ativos são geridos e como os gestores dos ativos são remunerados. A 
Companhia e suas controladas monitoram os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes baixados antes do seu vencimento para entender o motivo para a sua alienação e se os motivos 
estão de acordo com o objetivo do negócio para o qual o ativo foi mantido. O monitoramento faz parte da avaliação contínua sobre 
se o modelo de negócios para o qual os ativos financeiros remanescentes são mantidos continua adequado e, se não for adequa-
do, se houve alguma mudança no modelo de negócios e alguma alteração prospectiva na classificação desses ativos. 3.2.6. 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o 
valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos 
custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de 
transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor 
em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos anos e 
não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia e suas controladas ainda não tenham se comprometido ou 
investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recu-
perável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa fu-
turos esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 3.2.7. Cálculo da provisão para perdas. Ao mensurar 
as perdas de crédito esperadas, a Companhia e suas controladas usam informações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que 
se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores econômicos diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos 
outros. A perda por inadimplência é uma estimativa da perda resultante de inadimplência. Ela se baseia na diferença entre os fluxos 
de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor esperaria receber, levando em consideração os fluxos de caixa de garantias 
e as melhorias de crédito totais. A probabilidade de inadimplência é um dado importante para a mensuração da perda de crédito 
esperada. A probabilidade de inadimplência é uma estimativa da probabilidade de inadimplência durante um período de tempo 
específico, cujo cálculo inclui dados históricos, premissas e expectativas de condições futuras. Aumento significativo no risco de 
crédito impacta a perda de crédito esperada. Ao avaliar se o risco de crédito de um ativo aumentou significativamente, a Compa-
nhia e suas controladas levam em consideração informações acerca do futuro qualitativas e quantitativas razoáveis e comprová-
veis. 3.2.8. Mensurações do valor justo e processos de avaliação. Alguns dos ativos e passivos da Companhia e suas controladas 
podem ser mensurados pelo valor justo para fins de elaboração das demonstrações financeiras. Ao estimar o valor justo de um 
ativo ou passivo, são usados dados observáveis do mercado na medida em que estejam disponíveis. Quando não há informações 
de Nível 1 disponíveis, outras técnicas de avaliação são utilizadas e informações adequadas ao modelo. Os ativos adquiridos lí-
quidos dos passivos assumidos em combinações de negócio têm seus valores justos mensurados na data da aquisição. Determi-
nadas premissas são adotadas pelos avaliadores para determinação de tais valores justos. A contraprestação contingente em 
combinações de negócios e ativos financeiros não derivativos mantidos para negociação são particularmente sensíveis a mudan-
ças em um ou mais dados observáveis considerados razoavelmente possíveis no próximo exercício. 3.2.9. Mensurações das 
taxas de desconto de arrendamentos. As taxas de desconto aplicadas na mensuração dos direitos de uso e passivos de arrenda-
mento foram definidas pela Companhia e suas controladas considerando as taxas incrementais, uma vez que os contratos firma-
dos não possuem a informação da taxa implícita. Para determinação das taxas incrementais, utilizadas como taxas de desconto, 
a Companhia e suas controladas utilizaram informações dos contratos de arrendamento, e adotaram premissas, tais como a es-
trutura de capital da OceanPact e o risco do ambiente econômico do país. 
4. Normas e Interpretações Novas e Revisadas. As normas revisadas apresentadas a seguir passaram a ser aplicáveis para 
períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021 e, portanto, estão sendo adotadas nas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A adoção dessas alterações de normas não resultou 
impacto relevante sobre as divulgações ou os valores divulgados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Norma ou interpretação Descrição

Alterações ao CPC 06(R2)/IFRS 16

Benefícios relacionados à COVID-19 concedidos a arrendatários em contra-
tos de arrendamento (atualização da data a ser considerada como expediente 
prático para pagamentos devidos até 30 de junho de 2022)

Alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/IAS
 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4
 e CPC 06/IFRS 16 Reforma da taxa de juros de referência
Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não aplicou as normas e interpretações novas e revisa-
das que foram emitidas, mas ainda não tem sua adoção mandatória, apresentadas a seguir.

Norma ou interpretação Descrição
Em vigor para períodos anu-

ais iniciados em ou após
Alterações ao CPC 15/IFRS 3 Referência à Estrutura Conceitual 01/01/2022
Alterações ao CPC 27/IAS 16 Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido 01/01/2022
Alterações ao CPC 25/IAS 37 Contrato oneroso - custo de cumprimento do contrato 01/01/2022
Melhoras anuais ciclo 2018-2020 Alterações diversas no IFRS 1, IFRS9, IFRS 16 e IAS 41 01/01/2022
Alterações ao CPC 23/IAS 8 Definição de estimativas contábeis 01/01/2023
Alterações ao CPC 36(R3)/ IFRS
 10 e ao CPC 18(R2)/ IAS 28

Venda ou Constituição de Ativos entre um Investidor
 e sua Coligada ou “Joint Venture” Postergada indefinidamente

Alterações ao CPC 32/IAS 12
Imposto diferido relacionado a ativos e passivos de uma 

transação única 01/01/2023

Alterações ao CPC 26(R1)/IAS1
Classificação de Passivos como Circulantes ou Não  

Circulantes e Divulgação de Políticas Contábeis Materiais 01/01/2023
Implementação CPC 50/IFRS 17 Contratos de Seguros 01/01/2023
Não é esperado que a adoção das normas listadas acima tenha impacto relevante sobre as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas da Companhia em períodos futuros. 
5. Caixa e Equivalentes e Caixa Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Caixa e bancos 14.856 6.967 94.802 27.399
Aplicações financeiras (*) 361.897 84.566 396.530 139.140
Total 376.753 91.533 491.332 166.539
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(*) Aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez compostas por Certificados de Depósitos Bancários - CDB pós-fixados, 
com rendimento médio no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de 99,8% do CDI na controladora e 99,2% do CDI no con-
solidado (no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de 99,2% do CDI para fins de controladora e 98,7% no consolidado).
6. Títulos e Valores Mobiliários Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Garantia Finep - Banco Bocom BBM 12.726 6.274 12.726 6.274
Garantia debêntures - Banco Bocom BBM - 8.000 - 8.000
Garantia debêntures - Banco Alfa - 8.000 - 8.000
Garantia BNDES - Banco Itaú - - 8.515 8.497
Outros investimentos (*) 49.471 - 49.471 -
Total 62.197 22.274 70.712 30.771
Circulante 49.471 - 49.471 -
Não Circulante 12.726 22.274 21.241 30.771
As aplicações financeiras da Companhia classificadas como títulos e valores mobiliários são indexadas ao CDI e mantidas 
na forma de garantia dos empréstimos e debêntures relacionados, conforme descrito na nota explicativa nº 20. O rendimento 
médio destas aplicações no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi de 99,8% do CDI para controladora e 99,2% do CDI 
para o consolidado (no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de 99,2% do CDI para a controladora e 98,7% do CDI 
para o consolidado). (*) Refere-se a recursos financeiros garantidos no escopo da captação da 3ª emissão de debêntures (nota 
explicativa 20.2) destinados para compra de robôs submarinos, cuja expectativa de conclusão é no primeiro semestre de 2022. 
7. Clientes Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Clientes 121.841 62.566 210.469 111.072
Partes Relacionadas (*) 17.711 6.957 - -
Provisão para perda (7.055) (1.088) (8.105) (2.200)
Total 132.497 68.435 202.364 108.872
(*) Os saldos a receber de partes relacionadas estão detalhados na nota explicativa nº 25. A composição dos saldos de clientes 
vencidos e a vencer está apresentada a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Saldos a vencer 114.035 50.372 201.721 95.426
Saldos vencidos 7.806 12.194 8.748 15.646
Total 121.841 62.566 210.469 111.072
Os saldos vencidos em 31 de dezembro de 2021 possuem a composição apresentada a seguir, por idade de vencimento:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Até 90 dias - 9.098 54 11.233
De 91 a 360 dias 6.880 2.047 7.444 2.530
Mais de 360 dias 926 1.049 1.250 1.883
Total saldos vencidos 7.806 12.194 8.748 15.646
A seguir apresentamos a movimentação da provisão para perda nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020:

Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/2019 871 1.430
Provisões 583 1.165
Reversões por baixa (366) (395)
Saldo em 31/12/2020 1.088 2.200
Provisões 7.505 7.774
Reversões por baixa (1.538) (1.869)
Saldo em 31/12/2021 7.055 8.105
(a) O aumento da provisão para perda no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 se deve, principalmente, a valores de 
franquia mínima contratual prevista e não designada pela Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., referente a contrato de prestação 
de serviços envolvendo a embarcação Austral Abrolhos. Parte deste montante no total de R$ 874 foi revertido em outubro de 
2021em virtude do reconhecimento parcial pela Petrobras do pleito da OceanPact. 
8. Estoques Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Materiais (*) 2.395 2.287 4.352 2.287
Combustíveis e lubrificantes 1.224 2.213 1.424 3.021
Total 3.619 4.500 5.776 5.308
(*) Saldo composto principalmente por dispersantes químicos. Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, nenhuma provisão para 
perda em estoques foi reconhecida. 
9. Tributos a Recuperar Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
IRPJ e CSLL (a) 16.026 3.510 39.352 10.531
PIS e COFINS a recuperar 1.117 1.195 2.155 1.986
Tributos retidos por terceiros 2.591 1.084 4.558 5.646
Outros tributos a recuperar 598 585 6.878 2.501
Total 20.332 6.374 52.943 20.664
Circulante 19.997 6.039 48.346 20.329
Não circulante 335 335 4.597 335
(a) Os saldos de IRPJ e CSLL, em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, são referentes a saldos negativos de impostos apurados 
no fechamento do exercício e que deverão ser recuperados no decorrer dos exercícios seguintes.
10. Depósitos Judiciais Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Processos trabalhistas 3.263 281 4.679 1.016
Processos tributários 2.163 - 2.163 -
Outros depósitos judiciais - 84 - 106
Total 5.426 365 6.842 1.122
O saldo de depósitos judiciais da controladora em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 é composto por valores relacionados, prin-
cipalmente, a processos trabalhistas e tributários em andamento em que a Companhia é ré. O saldo consolidado inclui, também, 
depósitos judiciais efetuados, principalmente, pelas controladas Servmar e UP Apoio, referentes a reclamações trabalhistas em 
que as ações correspondentes estão em andamento, no montante de R$769 e R$579, respectivamente, em 31 de dezembro 
de 2021. O saldo consolidado em 31 de dezembro de 2020 inclui depósitos judiciais efetuados pela controlada Servmar no 
montante de R$ 721. Além do saldo apresentado acima, a Companhia possui ainda um valor de depósitos judiciais de R$ 21.393 
registrados na controlada UP Apoio, referente a uma discussão de ISS. Esse montante é apresentado líquido da contrapartida 
de um passivo no mesmo valor, na rubrica ISS a recolher. Após a aquisição do Grupo UP, a Companhia deixou de emitir notas 
fiscais para cobrar o afretamento, e consequentemente não segue acumulando esse imposto a recolher e nem o respectivo 
depósito judicial. A Companhia segue atuando junto aos advogados nesse processo visando reaver esses valores depositados 
judicialmente e reverter esse passivo gerado de forma indevida ao longo dos anos em que a UP emitiu nota fiscal com respectiva 
geração de ISS, haja visto ser entendimento pacífico dos tribunais quanto a não incidência de ISS nos contratos de afretamento 
celebrados pelas empresas brasileiras de navegação.
11. Tributos Diferidos Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Tributos diferidos ativos
Imposto de renda 33.509 14.217 101.204 46.714
Contribuição social 12.639 5.670 39.959 17.942
Outros tributos (*) 742 516 853 679
Total 46.890 20.403 142.016 65.335
Tributos diferidos passivos
Imposto de renda - - 762 711
Contribuição social - - - 1
Total - - 762 712
(*) Referente a PIS e COFINS sobre a amortização e juros dos arrendamentos. O imposto de renda e contribuição social diferidos 
acumulados no ativo e passivo são compostos conforme apresentado a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Variação cambial líquida 613 10 47.108 37.898
Impostos exigibilidade suspensa 363 762 363 762
Prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social 18.720 8.512 47.993 10.619
Provisões 19.308 8.024 49.506 18.429
Valor justo mais valia 1.030 585 (4.576) 724
Arrendamento mercantil 6.951 3.217 11.887 2.650
Depreciação acelerada para fins fiscais - - (8.449) (5.281)
Ganho por compra vantajosa (nota explicativa nº 13.2) (837) - (837) -
Outros efeitos pulverizados - (1.223) (2.594) (1.857)
IRPJ e CSLL diferidos ativo (passivo), líquido 46.148 19.887 140.401 63.944
CSLL 12.639 5.670 39.959 17.941
IRPJ 33.509 14.217 100.442 46.003
IRPJ e CSLL diferidos ativo (passivo), líquido 46.148 19.887 140.401 63.944
IRPJ e CSLL diferidos ativo 46.148 19.887 141.163 64.656
IRPJ e CSLL diferidos passivo - - (762) (712)
IRPJ e CSLL diferidos ativo (passivo), líquido 46.148 19.887 140.401 63.944
A Companhia possui saldo de tributos diferidos ativos que se referem, principalmente, à variação cambial tributada pelo regime 
caixa, apurada na controlada OceanPact Navegação, saldo de prejuízos fiscais acumulados e bases negativas da contribuição 
social e provisões não dedutíveis temporalmente. O aumento no saldo de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em sua maioria, decorre do prejuízo apurado no exercício e ao impacto dos 
gastos com emissão primária de ações que são dedutíveis para fins fiscais. 
12. Outros Valores a Receber Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Adiantamentos a fornecedores 9.691 3.096 10.013 5.162
Compartilhamento de despesas (nota explicativa nº 25) 1.854 949 216 106
Despesas antecipadas com seguros (a) 5.717 4.240 9.357 5.015
Outras despesas antecipadas 1.909 1.497 3.359 2.750
Gastos na emissão de ações (b) - 4.329 - 4.329
Outros valores a receber - partes relacionadas (nota explicativa nº 25) 6.047 167 - 17
Retenções contratuais - clientes (c) 5.702 2.074 15.172 6.499
Indenizações de seguros (d) - 5.196 - 8.198
Serviços prestados em andamento - - - 2.966
Outros valores a receber 1.375 685 4.367 2.136
Total 32.295 22.233 42.484 37.178
Circulante 25.777 19.996 25.711 30.445
Não circulante 6.518 2.237 16.773 6.733
(a) As despesas com seguros são apropriadas com base no regime de competência e em sua maioria, são renovados anu-
almente no último trimestre de cada exercício. (b) Os gastos incorridos no processo de oferta pública incluem despesas com 
auditores, consultores e instituições financeiras que foram transferidos para o patrimônio líquido na conclusão da oferta inicial de 
ações, em fevereiro de 2021. (c) Refere-se, principalmente, a retenções realizadas por clientes. Os termos definidos em deter-
minados contratos com clientes estabelecem que uma parte do valor faturado sobre serviços prestados é retido por estes como 
uma medida protetiva para eventuais questionamentos e, após um período a depender dos prazos contratuais, tais valores são 
reembolsados à Companhia. (d) O saldo de indenização de seguros refere-se ao sinistro da embarcação Carmen, que naufra-
gou em 20 de novembro de 2020 a cerca de 98 km do Cabo de São Tomé, na Bacia de Campos, sem deixar vítimas, quando 
foram acionadas a seguradora Farfaix (Casco) e West of England (P&I). Até 31 de dezembro de 2021 a Companhia recebeu 
integralmente o valor das indenizações pleiteadas junto às seguradoras.
13. Investimentos e Provisão para Perda em Investimentos. 13.1. Investimentos e Provisão para perda em investimen-
tos. Os investimentos da Companhia são representados pelos saldos a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

OceanPact Navegação 16.651 20.920 - -
OceanPact International 67.241 51.430 - -
EnvironPact 3.530 3.592 - -
OceanPact Uruguay 5 5 - -
OceanPact Geociências 67.395 49.732 - -
O’Brien’s do Brasil 2.978 2.673 5.727 5.140
Servmar (2.415) 14.080 - -
OceanPact Netherlands 642.785 80.951 - -
Maraú 31.645 (605) - -
SLP 6.531 6.506 - -
OML 21.609 20.087 - -
OceanPact México (37) 112 (37) 112
Cairú 2.460 - - -
Camamu 2.423 - - -
OceanPact Logística 2.946 - - -
Grupo UP 28.220 - - -
Total 893.967 249.483 5.690 5.252
Investimentos 896.419 250.088 5.727 5.252
Provisão para perda em investimento (2.452) (605) (37) -
As movimentações nos saldos das investidas estão demonstradas a seguir.

Controladora

Investidas 31/12/19

Ágio – ren-
tabilidade 

futura

Aquisição 
(baixa) de in-

vestimento
Aporte  

de capital
Ajuste de 

conversão

Equivalên-
cia patri-

monial
Dividen-

dos 31/12/20
OceanPact Navegação 51.313 - - - - (30.393) - 20.920
OceanPact International 43.343 - (22.848) 12.558 12.422 5.955 - 51.430
EnvironPact 1.251 - - - - 2.341 - 3.592
OceanPact Uruguay 4 - - - 1 - - 5
OceanPact Geociências (**) 26.484 - - 26.000 4.474 (7.226) - 49.732
O’Brien’s do Brasil 1.927 - - - - 2.548 (1.802) 2.673
Servmar (*) 18.609 - - - - (4.529) - 14.080
OceanPact Netherlands 41.704 - - 32.880 10.490 (4.123) - 80.951
Maraú 2.500 - - - - (3.105) - (605)
SLP - 2.540 2.630 15 - 1.321 - 6.506
OML - - 22.378 - (1.381) (910) - 20.087
OceanPact México - - - 1.187 (156) (919) - 112
Total 187.135 2.540 2.160 72.640 25.850 (39.040) (1.802) 249.483
(*) Inclui valor de ágio apurado na aquisição, no valor de R$4.637. (**) Inclui valor de ágio apurado na aquisição, no valor de 
R$219.

Controladora

Investidas 31/12/20
Aquisição (baixa) 

de investimento
Aporte de 

Capital
Ajuste de 

conversão
Equivalência 

Patrimonial Dividendos 31/12/21
OceanPact Navegação 20.920 - - - (4.269) - 16.651
OceanPact International 51.430 - 18.345 4.186 (6.720) - 67.241
EnvironPact 3.592 - - - 2.702 (2.764) 3.530
OceanPact Uruguay 5 - - - - - 5
OceanPact Geociências (*) 49.732 - 6.714 1.078 9.871 - 67.395
O’Brien’s do Brasil 2.673 - - - 2.938 (2.633) 2.978
Servmar 14.080 (4.637) 825 - (12.683) - (2.415)
OceanPact Netherlands 80.951 - 570.992 20.333 (29.491) - 642.785
Maraú (605) - 35.730 - (3.480) - 31.645
SLP 6.506 - 1.098 - (1.073) - 6.531
OML 20.087 - - 1.077 445 - 21.609
OceanPact México (**) 112 - 124 (96) (177) - (37)
Cairú - - 2.500 - (40) - 2.460
Camamu - - 2.500 - (77) - 2.423
OceanPact Logística - - 3.000 - (54) - 2.946
Grupo UP - 8.119 15.000 - 5.101 - 28.220
Total 249.483 3.482 656.828 26.578 (37.007) (5.397) 893.967
(*) Inclui valor de ágio apurado na aquisição, no valor de R$219. 
(**) Valor referente à variação cambial sobre o capital a integralizar.

Consolidado
Investidas 31/12/19 Aporte de capital Ajuste de conversão (*) Equivalência Patrimonial Dividendos 31/12/20
O’Brien’s do Brasil 3.706 - - 4.901 (3.467) 5.140
OceanPact México - 1.187 (156) (919) - 112
Total 3.706 1.187 (156) 3.982 (3.467) 5.252

Consolidado
Investidas 31/12/20 Aporte de Capital Ajuste de conversão (*) Equivalência Patrimonial Dividendos 31/12/21
O’Brien’s do Brasil 5.140 - - 5.650 (5.063) 5.727
OceanPact México 112 124 (96) (177) - (37)
Total 5.252 124 (96) 5.473 (5.063) 5.690
(*) Valor referente à variação cambial sobre o capital a integralizar na investida indireta OceanPact México.
A apropriação dos juros e encargos capitalizados, referente ao empréstimo junto ao Banco Itaú BBA, no investimento da contro-
lada OceanPact Navegação, é reconhecida no resultado de equivalência patrimonial. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, este valor foi de R$204 (R$204 no exercício findo em 31 de dezembro de 2020). O saldo a apropriar referente a capitaliza-
ção dos juros em 31 de dezembro de 2021 é de R$2.860 (R$3.064 em 31 de dezembro de 2020). Os saldos das coligadas, con-
troladas e controladas em conjunto diretas da Companhia em 31 de dezembro de 2021 e no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 estão apresentados a seguir.

Em 31/12/2021 Exercício findo em 31/12/2021

Investidas
Ativo cir-

culante
Ativo não 
circulante

Passivo 
circulante

Passivo não 
circulante

Patrimônio 
Líquido

Receita 
líquida

Lucro líquido  
(prejuízo)

OceanPact Navegação 23.787 284.166 53.985 240.177 13.791 82.298 (4.065)
OceanPact International 206 65.383 - - 65.588 - (6.629)
EnvironPact 783 2.749 1 1 3.530 - 2.718
OceanPact Uruguay 5 - - - 5 - 1
OceanPact Geociências 74.707 76.093 46.309 38.147 66.344 174.456 10.106
O’Brien’s do Brasil 23.393 1.963 10.559 3.344 11.453 41.419 11.367
Servmar 23.023 12.139 12.678 25.111 (2.627) 82.715 (12.607)
OceanPact Netherlands 140.828 677.323 58.293 117.005 642.853 18.030 (29.327)
Maraú 13.204 66.223 27.635 20.146 31.645 43.124 (3.479)
OceanPact México 386 - 462 - (75) - (364)
SLP 18 3.455 31 - 3.442 - (777)
OML 18.255 41.653 13.942 2.743 43.223 56.558 851
Cairú 2.230 357 51 76 2.460 - (40)
Camamu 1.776 788 68 73 2.423 - (77)
OceanPact Logística 2.545 7.396 2.297 4.698 2.946 4.370 (53)
Grupo UP 41.348 141.412 39.443 125.749 17.569 85.439 7.271
Os saldos das coligadas, controladas e controladas em conjunto diretas da Companhia em 31 de dezembro de 2020 e no exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2020 estão apresentados a seguir.

Em 31/12/2020 Exercício findo em 31/12/2020

Investidas
Ativo Cir-

culante
Ativo não 
circulante

Passivo 
circulante

Passivo não 
circulante

Patrimônio 
líquido

Receita  
Líquida

Lucro líquido  
(prejuízo)

OceanPact Navegação 15.819 281.337 38.300 241.000 17.856 63.474 (30.189)
OceanPact International 73 49.713 - 10 49.776 0 6.108
EnvironPact 1.125 2.469 1 1 3.592 750 2.978
OceanPact Uruguay 5 - - - 5 - 1
OceanPact Geociências 84.692 69.590 55.083 50.754 48.445 119.437 (6.991)
O’Brien’s do Brasil 18.756 2.048 8.312 2.212 10.281 31.550 9.804
Servmar 33.359 17.585 17.562 24.227 9.155 78.376 (4.485)
OceanPact Netherlands 33.480 118.311 21.951 48.879 80.961 5.721 (4.037)
Maraú 2.429 63.178 20.977 45.235 (605) - (3.105)
OceanPact México 347 - 2.220 - (1.873) - (1.838)
SLP 1 3.235 102 3.074 60 (16) 1.321
OML 31.566 33.158 21.989 2.555 40.180 52.588 (2.047)
O quadro a seguir concilia as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos dos investimentos e 
provisão para perda em investimentos da controladora.

Controladora

Em 31 de dezembro de 2021
PL in-

vestida

% parti-
cipação 

direta Subtotal

Mais valia - 
ganho re- 

mensuração

Mais valia 
- aquisição 

participação

Capita-
lização 

dos juros Ágio
Outros 
efeitos

Total 
investi-
mentos

OceanPact Navegação 13.791 100,0% 13.791 - - 2.860 - - 16.651
OceanPact International 65.588 100,0% 65.588 1.660 - - - (7) 67.241
EnvironPact 3.530 99,95% 3.528 - - - - 2 3.530
OceanPact Uruguay 5 99,0% 5 - - - - - 5
OceanPact Geociências 66.344 100,0% 66.344 482 1.211 - 219 (861) 67.395
O’Brien’s do Brasil 11.453 26,0% 2.978 - - - - - 2.978
Servmar (2.627) 100,0% (2.627) - 212 - - - (2.415)
OceanPact Netherlands 642.853 100,0% 642.853 - - - - (68) 642.785
Maraú 31.645 99,9% 31.613 - - - - 32 31.645
SLP 3.442 100,0% 3.442 - 549 - 2.540 - 6.531
OML 43.223 50,0% 21.612 - - - - (3) 21.609
Cairú 2.460 100,0% 2.460 - - - - - 2.460
Camamu 2.423 100,0% 2.423 - - - - - 2.423
OceanPact México (75) 50,0% (38) - - - - 1 (37)
OceanPact Logística 2.946 100,0% 2.946 - - - - - 2.946
Grupo UP 17.569 100,0% 17.569 - 10.651 - - - 28.220
Total 893.967

Controladora

Em 31 de dezembro de 2020
PL in-

vestida

% parti-
cipação 

direta Subtotal

Mais valia 
-  ganho re- 

mensuração

Mais valia 
- aquisição 

participação

Capita-
lização 

de juros Ágio

Outros 
efeitos 

(*)

Total 
investi-
mentos

OceanPact Navegação 17.856 99,9% 17.838 - - 3.064 - 18 20.920
OceanPact International 49.776 100,0% 49.776 1.660 - - - (6) 51.430
EnvironPact 3.592 100,0% 3.592 - - - - - 3.592
OceanPact Uruguay 5 99,0% 5 - - - - - 5
OceanPact Geociências 48.445 100,0% 48.445 482 1.445 - - (640) 49.732
O’Brien’s do Brasil 10.281 26,0% 2.673 - - - - - 2.673
Servmar 9.155 99,9% 9.146 - 288 - 4.637 9 14.080
OceanPact Netherlands 80.961 100,0% 80.961 - - - - (10) 80.951
Maraú (605) 99,9% (604) - - - - (1) (605)
SLP 60 96,8% 58 - 943 - 2.540 2.965 6.506
OML 40.180 50,0% 20.090 - - - - (3) 20.087
OceanPact México (1.873) 50,0% (936) - - - - 1.048 112
Total 249.483
(*) Saldo de outros efeitos considerados na conciliação entre o patrimônio líquido da SLP e o valor do investimento da Contro-
ladora nesta investida é decorrente do saldo a ser aportado pela Controladora na SLP no valor de R$3.047 considerando a 
participação detida pela Controladora nesta investida, sendo o mesmo parte da combinação de negócios adiantado à SLP, cujo 
ato societário referente ao aumento de capital não tinha sido concretizado até 31 de dezembro de 2020. Valor de outros efeitos 
considerados na conciliação do patrimônio líquido da OceanPact México é decorrente, principalmente, de adiantamento para 
futuro aumento de capital.
O quadro a seguir concilia as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos do resultado de 
equivalência patrimonial da controladora.

Controladora
Exercício findo em 31 
de dezembro de 2021

Lucro (prejuí-
zo) da investida

% participa-
ção direta Subtotal

Amortização 
de mais valia

Amortização dos 
juros capitalizados

Outros 
efeitos

Total resultado 
de equivalência

OceanPact Navegação (4.065) 100,0% (4.065) - (204) - (4.269)
OceanPact International (6.629) 100,0% (6.629) - - (91) (6.720)
EnvironPact 2.718 99,95% 2.718 - - - 2.718
OceanPact Geociências 10.106 100,0% 10.106 (235) - - 9.871
O’Brien’s do Brasil 11.367 26,0% 2.955 - - - 2.955
Servmar (12.607) 100,0% (12.607) (76) - - (12.683)
OceanPact Netherlands (29.327) 100,0% (29.327) - - (164) (29.491)
Maraú (3.479) 99,9% (3.476) - - (4) (3.480)
SLP (777) 100,0% (777) (296) - 1 (1.072)
OML 851 50,0% 426 - - 19 445
Cairú (40) 100,0% (40) - - - (40)
Camamu (77) 100,0% (77) - - - (77)
OceanPact México (364) 50,0% (182) - - 5 (177)
OceanPact Logística (53) 100,0% (53) - - (1) (54)
Grupo UP 7.271 100,0% 7.271 (2.204) - - 5.067
Total (37.007)

Controladora
Exercício findo em 31 
de dezembro de 2020

Lucro (prejuízo) 
da investida

% participa-
ção diretaSubtotal

Amortização 
de mais valia

Amortização dos 
juros capitalizados

Outros 
efeitos (*)

Total resultado 
de equivalência

OceanPact Navegação (30.189) 100,0% (30.189) - (204) (30) (30.393)
OceanPact International 6.108 100,0% 6.108 - - (154) 5.954
EnvironPact 2.978 99,95% 2.978 - - (637) 2.341
OceanPact Geociências (6.991) 100,0% (6.991) (176) - - (7.226)
O’Brien’s do Brasil 9.804 26,0% 2.549 - - (1) 2.548
Servmar (4.485) 100,0% (4.481) (46) - (2) (4.529)
OceanPact Netherlands (4.037) 100,0% (4.037) - - (86) (4.123)
Maraú (3.105) 99,9% (3.102) - - (3) (3.105)
SLP 1.321 96,78% 1.320 - - 1 1.321
OML (2.047) 50% (1.024) - - 114 (910)
OceanPact México (1.838) 50% (919) - - - (919)
Total (40.786)
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Os quadros a seguir conciliam as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos dos investimen-
tos do consolidado.

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2021 O’Brien’s do Brasil OceanPact México Total
PL investida 11.453 (75) -
% participação direta 50% 50% -
Total investimentos 5.727 (38) -
Outros efeitos - 1 -
Total investimentos 5.727 (37) 5.690

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2020 O’Brien’s do Brasil OceanPact México Total
PL investida 10.281 (1.873) -
% participação direta 50% 50% -
Total investimentos 5.140 (936) -
Outros efeitos (*) - 1.048 -
Total investimentos 5.140 112 5.252
(*) Saldo de outros efeitos considerados na conciliação do patrimônio líquido da OceanPact México é decorrente, principalmen-
te, de adiantamento para futuro aumento de capital.
Os quadros a seguir conciliam as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos do resultado de 
equivalência patrimonial do consolidado.

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Consolidado

O’Brien’s do Brasil OceanPact México Total
Lucro (prejuízo) da investida 11.367 (364) -
% participação direta 50% 50% -
Total resultado de equivalência 5.684 (182)
Outros efeitos (*) (1) 5
Total resultado de equivalência 5.683 (177) 5.506

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Consolidado

O’Brien’s do Brasil OceanPact México Total
Lucro (prejuízo) da investida 9.804 (1.838) -
% participação direta 50% 50% -
Total resultado de equivalência 4.902 (919) 3.983
(a) Informações adicionais sobre determinadas investidas da Companhia. Em 31 de dezembro de 2021, a OceanPact Serviços 
Marítimos possui um saldo a pagar aos vendedores, referente à aquisição da Servmar, no valor de R$1.542, apresentado na 
rubrica “Outras obrigações” (R$1.764 em 31 de dezembro de 2020). Não há incidência de juros sobre esse saldo. Em 31 de 
dezembro de 2021, a OceanPact Netherlands possuía capital subscrito e integralizado no valor de US$121.969 mil (US$19.319 
mil integralizado em 31 de dezembro de 2020). Os aportes realizados no exercício que totalizaram R$570.992, demonstrados 
na movimentação acima, foram destinados para aquisição de embarcações e equipamentos para a adequação destas. A OML 
é uma investida direta e indireta da Companhia, controlada em conjunto pela Companhia e pela OceanPact Geociências e, por-
tanto, consolidada nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia desde 4/11/2019. Em 13/08/2020, a Companhia 
passou a deter de forma direta a participação de 50% na OML, anteriormente detida pela OceanPact International. Em 31 de de-
zembro de 2021 foram baixados os saldos de ágio por expectativa de rentabilidade futura na investida Servmar. Após avaliação 
interna acerca do valor recuperável deste investimento, assim como as expectativas atuais de distribuição de lucros desta inves-
tida, entendeu-se que havia baixa expectativa de realização, optando-se assim, pela baixa do montante de R$ 4.637, conforme 
movimentação do investimento apresentado nesta nota explicativa. 13.2. Aquisição da UP Apoio e Agriex. Em 08/05/2021, foi 
celebrado o contrato de compra e venda entre a Companhia, sua subsidiária OceanPact Netherlands e sociedades do Grupo 
UP, sendo concluída a operação em 1º de junho de 2021. Na referida operação foram adquiridas a totalidade das quotas das 
sociedades brasileiras UP Offshore Apoio Marítimo Ltda e Agriex Agenciamento, Afretamentos e Apoio Marítimo Ltda, denomi-
nadas em conjunto como Grupo UP. Além disso, no contexto da mesma operação, porém realizado de forma separada visando 
somente a compra de ativos, realizada através da subsidiária OceanPact Netherlands, houve a compra de 5 embarcações de 
bandeira estrangeira. No total foram adicionadas à frota da Companhia 8 novas embarcações, sendo 3 destas advindas da 
combinação de negócios que tratou da compra das sociedades do Grupo UP e 5, como anteriormente mencionado, através da 
compra de ativos pela subsidiária OceanPact Netherlands. Deste total, cinco são do tipo PSV’s (Platform Supply Vessel), duas 
do tipo RSV’s (ROV Support Vessel) e uma do tipo OTSV (Offshore Terminal Support Vessel). O preço total da operação foi de 
US$1.145 mil referente à aquisição da UP Apoio e US$5 mil à aquisição da Agriex. Além disso, a Companhia também adquiriu 
cinco embarcações estrangeiras através de sua subsidiária OceanPact Netherlands pelo montante de US$29.000 mil. O mon-
tante referente a contraprestação transferida para concretização da combinação de negócios equivale a R$5.937, conforme 
quadro apresentado abaixo.  A tabela a seguir demonstra os ativos adquiridos e passivos assumidos na data de aquisição - em 
milhares de reais - R$, assim como o efeito do ganho por compra vantajosa da operação reconhecido no resultado do exercício 
na conta de “outras receitas e despesas operacionais”:
Em 1º de junho de 2021 Valores justos preliminares
Ativos
Caixa e equivalente de caixa 3.268
Contas a receber de clientes 12.611
Outras contas a receber 685
Adiantamentos 4.754
Tributos a recuperar 14.620
Despesas antecipadas 184
Ativo Circulante 36.122
Depósitos judiciais 518
Impostos diferidos 43.603
Outros ativos 2.117
Investimentos 103
Imobilizado 24.104
Intangível 11.684
Ativo Não Circulante 82.129
Passivos
Fornecedores (19. 491)
Adiantamentos a clientes (240)
Obrigações fiscais (2.021)
Obrigações trabalhistas (10)
Provisões trabalhistas (9.647)
Outras provisões (5.999)
Outras contas a pagar (919)
Passivo Circulante (38.327)
Fornecedores (1.327)
Provisão para contingências (14.112)
Provisões para multas (43.463)
Contingências não reconhecidas (12.870)
Passivo Não Circulante (71.772)
Ativos líquidos 8.152
Participação adquirida 100,00%
Contraprestação transferida e a transferir 5.937
Montante não alocado - Compra vantajosa (vide nota explicativa nº 30) 2.215
A combinação de negócios, na qual ocorreu a aquisição do controle do Grupo UP, identificou, uma mais valia de certos ativos 
imobilizados e intangíveis no valor de R$32.346, sendo R$20.662 referente a embarcações e R$11.684 de contratos firmados 
com o cliente Petrobras. Além disso, a avaliação gerou uma “menos valia” proveniente de contingências identificadas e valoriza-
das no escopo desta avaliação. Estes valores ocasionaram um ganho de compra vantajosa, reconhecidos nestas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas (vide nota explicativa nº 30).
14. Dividendos a Receber. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de dividendos a receber pela controladora é de R$2.151 e 
R$1.421 para fins de consolidado (R$2.050 e R$1.226 em 31 de dezembro de 2020, para fins de controladora e consolidado, 
respectivamente). No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram recebidos dividendos nos montantes de R$5.329 e 
R$4.902 para fins de controladora e consolidado, respectivamente (no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram rece-
bidos dividendos nos montantes de R$2.552 e R$2.988 para fins de controladora e consolidado, respectivamente).
15. Direito de Uso. O direito de uso de imóvel de terceiros e embarcações são referentes a 36 contratos firmados pela Com-
panhia e por suas controladas vigentes em 31 de dezembro de 2021 (15 contratos vigentes em 31 de dezembro de 2020). Vide 
nota explicativa nº 21 para maiores informações acerca dos contratos de arrendamento firmados e vigentes em 31 de dezembro 
de 2021. As principais adições ocorridas no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 referem-se a contratos de afretamento 
celebrados para duas embarcações do tipo AHTS-TO, denominadas Rochedo de São Pedro e Rochedo de São Paulo, pelo 
prazo de 26 meses e valor de USD 9,0 milhões cada, com o compromisso de aquisição ao final do período de afretamento. Tais 
contratações foram concluídas para atender à demanda oriunda de contratos firmados com o cliente Petróleo Brasileiro S.A 
(“Petrobras”) firmados pela Companhia. As taxas de amortização anuais utilizadas pela Companhia e suas controladas estão 
considerando os prazos dos respectivos contratos de arrendamento. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, não foi 
identificada necessidade de constituição de provisão para perda nos ativos desta natureza.

Controladora
Direito de uso 31/12/19 Adições Baixas 31/12/20 Adições Baixas 31/12/21
Imóveis – arrendamento 15.214 20.296 - 35.510 556 (5.243) 30.823
Embarcações – arrendamento 14.878 31.639 (248) 46.269 71.534 (540) 117.263
Subtotal 30.092 51.935 (248) 81.779 72.090 (5.783) 148.086
Amortização acumulada
Imóveis – arrendamento (1.926) (2.321) - (4.247) (2.955) 1.783 (5.419)
Embarcações – arrendamento (4.050) (10.466) - (14.516) (19.635) 540 (33.611)
Subtotal (5.976) (12.787) - (18.763) (22.590) 2.323 (39.030)
Total líquido 24.116 39.148 (248) 63.016 49.500 (3.460) 109.056

Consolidado

Direito de uso 31/12/19 Adições Baixas
Ajuste de 

conversão 31/12/20 Adições Baixas
Ajuste de 

conversão 31/12/21
Imóveis - arrendamento 19.867 21.418 - - 41.285 6.710 (6.882) - 41.113
Embarcações - arrendamento 14.065 93.131 (1.798) (2.394) 103.004 122.047 (42.639) 10.133 192.545
Subtotal 33.932 114.549 (1.798) (2.394) 144.289 128.757 (49.521) 10.133 233.658
Amortização acumulada
Imóveis - arrendamento (2.774) (3.305) - - (6.079) (4.724) 2.734 - (8.069)
Embarcações - arrendamento (3.274) (11.136) 287 60 (14.063) (31.340) 5.807 (1.125) (40.721)
Subtotal (6.048) (14.441) 287 60 (20.142) (36.064) 8.541 (1.125) (48.790)
Total líquido 27.884 100.108 (1.511) (2.334) 124.147 92.693 (40.980) 9.008 184.868
16. Imobilizado. Dando continuidade ao seu plano de crescimento, a OceanPact adquiriu 12 embarcações no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021. As embarcações UP Rubi, UP Topazio e UP Diamante foram adquiridas através da aquisição de 
controle pela Companhia da UP Apoio, e as embarcações UP Pearl, UP Coral, UP Opal, UP Amber e UP Esmeralda adquiridas 
pela investida OceanPact Netherlands junto ao Grupo UP (vide nota explicativa nº 13.2). Adicionalmente, foram adquiridas pela 
subsidiária integral OceanPact Netherland as embarcações Água Marinha (renomeada para Ilha de Santana), Parcel do Bando-
lim (até então afretada), John G McCall (renomeada para Ilha das Flechas) e Larissa. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2021 a linha de adiantamentos a fornecedores apresentou variação de adições decorrentes de adiantamentos efetuados pela 
Companhia e suas investidas, principalmente, para construção de cinco ROVs (Remote Operating Vehicle) próprios encomen-
dados que trabalharão nas embarcações RSVs da Companhia, com datas estimadas de entrega ao longo dos primeiros meses 
de 2022. Além disso, ocorreram movimentações de adiantamentos a fornecedores correspondentes à aquisição de materiais, 
serviços e equipamentos utilizados na prestação de serviços de docagem e adequação das embarcações da OceanPact. O 
empréstimo firmado entre a OceanPact Navegação e o BNDES possui as embarcações Fernando de Noronha e Jim Obrien, 
objetos dos financiamentos, dadas em garantia da dívida, que apresentam em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 
2020, em conjunto, valor contábil de R$145.230 e R$149.533, respectivamente.

Controladora

31/12/19 Adições Baixas
Transfe-
rências 31/12/20 Adições Baixas

Transfe-
rências 31/12/21

Custo
Embarcações e docagens 137.596 79.269 (6.159) 928 211.634 94.017 (9.099) 10.270 306.822
Máquinas e equipamentos 48.955 12.815 - 638 62.408 6.893 (136) 1.110 70.275
Computadores e periféricos 2.193 747 - - 2.940 1.373 - 300 4.613
Móveis e utensílios 918 87 - - 1.005 2 - - 1.007
Instalações 605 188 - - 793 522 - - 1.315
Benf. em bens de terceiros 5.714 76 - - 5.790 38.999 (1.474) (5.932) 37.383
Adiantamentos a fornecedores - 9.312 - (1.566) 7.746 25.230 (153) (5.748) 27.075
Subtotal 195.981 102.494 (6.159) - 292.316 167.036 (10.862) - 448.490
Depreciação acumulada
Embarcações e docagens (67.761) (16.055) 6.009 - (77.807) (41.199) 8.732 - (110.274)
Máquinas e equipamentos (21.910) (4.778) - - (26.688) (6.092) 75 - (32.705)
Computadores e periféricos (1.360) (314) - - (1.674) (509) - - (2.183)
Móveis e utensílios (362) (91) - - (453) (87) - - (540)
Instalações (331) (73) - - (404) (117) - - (521)
Benf. em bens de terceiros (2.100) (716) - - (2.816) (2.149) 1.413 - (3.552)
Subtotal (93.824) (22.027) 6.009 - (109.842) (50.153) 10.220 - (149.775)
Total líquido 102.157 80.468 (150) - 182.474 116.883 (642) - 298.715

Consolidado

31/12/19
Ajuste de 

Conversão
Combinações 

de negócios Adições Baixas Transferências 31/12/20
Custo
Embarcações e docagens 427.341 31.155 203 108.251 (6.838) 928 561.039
Máquinas e equipamentos 124.014 8.591 1.496 67.140 (16.841) 638 185.038
Computadores e periféricos 3.118 - 130 1.224 (6) 4.466
Móveis e utensílios 1.351 - 167 109 (1) 1.626
Instalações 877 - 50 227 - 1.154
Veículos 6.871 - 48 - - 6.919
Terrenos 70 - (70) -
Benf. em bens de terceiros 6.578 - - 658 (783) 6.452
Adiantamentos a fornecedores - - - 12.915 - (1.566) 11.349
Subtotal 570.150 39.746 2.164 190.524 (24.540) - 778.043
Depreciação acumulada
Embarcações e docagens (118.757) (12.645) - (46.874) 6.176 - (172.101)
Máquinas e equipamentos (34.825) (2.137) - (17.312) 4.595 - (49.679)
Computadores e periféricos (1.485) - - (598) - - (2.083)
Móveis e utensílios (383) - - (161) 1 - (543)
Instalações (338) - - (124) - - (462)
Veículos (3.049) - - - - - (3.049)
Benf. em bens de terceiros (2.189) - - (1.885) 392 - (3.683)
Subtotal (161.026) (14.782) - (66.955) 11.163 - (231.600)
Total líquido 409.124 24.964 2.164 123.569 (13.377) - 546.444

Consolidado

31/12/20
Ajuste de 

Conversão
Combinações 

de negócios Adições Baixas Transferências 31/12/21
Custo
Embarcações e docagens 561.039 34.361 24.104 506.279 (9.129) 44.396 1.161.050
Máquinas e equipamentos 185.038 5.121 - 21.571 (3.095) 18.731 227.366
Computadores e periféricos 4.466 - - 1.813 (4) 300 6.575
Móveis e utensílios 1.626 - - 2 - - 1.628
Instalações 1.154 - - 1.031 - - 2.185
Veículos 6.919 - - - - - 6.919
Terrenos - - - - - - -
Benf. em bens de terceiros 6.452 - - 40.982 (1.474) (5.781) 40.179
Adiantamentos a fornecedores 11.349 5.679 - 206.619 (153) (57.646) 165.848
Subtotal 778.043 45.161 24.104 778.297 (13.855) - 1.611.750
Depreciação acumulada
Embarcações e docagens (172.100) (7.093) - (94.556) 8.737 - (265.013)
Máquinas e equipamentos (49.679) (1.374) - (23.421) 1.681 - (72.793)
Computadores e periféricos (2.083) - - (867) 4 - (2.946)
Móveis e utensílios (543) - - (163) - - (706)
Instalações (462) - - (211) - - (673)
Veículos (3.049) - - (3) - - (3.052)
Benf. em bens de terceiros (3.683) - - (2.464) 1.413 - (4.734)
Subtotal (231.599) (8.467) - (121.685) 11.835 - (349.917)
Total líquido 546.444 36.694 24.104 656.612 (2.020) - 1.261.833
As taxas de depreciação anuais utilizadas pela OceanPact, para todos os períodos reportados, considerando bens adquiridos 
novos, estão relacionadas a seguir.
Bens Taxa anual
Embarcações 5% e 10%
Máquinas e equipamentos 10%
Computadores e periféricos 20%
Móveis e utensílios 10%
Instalações 10%
Benfeitorias em imóveis e embarcações de terceiros (*)
Veículos 20%
Docagens 20% e 40%
(*) Depreciação pelo prazo de locação dos bens de terceiros.
Nas data-base de 31 de dezembro de 2021, a OceanPact efetuou a análise dos indicativos de impairment, e concluiu não haver 
necessidade de reconhecimento de provisão para perda por redução a valor recuperável dos itens componentes do seu ativo 
imobilizado.
17. Intangível Controladora

31/12/19 Adições Transferência 31/12/20 Adições 31/12/21
Custo:
Licenças de softwares 3.031 777 29 3.837 1.365 5.202
Adiantamentos a fornecedores - 29 (29) - - -
Amortização acumulada:
Licenças de softwares (2.100) (638) - (2.738) (565) (3.303)
Total líquido 931 167 - 1.099 800 1.899

Consolidado

31/12/19

Combina-
ções de 

negócios
Adi-

ções

Ajuste 
de Con-
versão

Trans-
ferên-

cias 31/12/20

Combi-
nações 

de ne-
gócios

Adi-
ções

Baixas 
(***)

Ajuste 
de 

Con-
versão 31/12/21

Custo
Licenças de softwares 4.084 103 2.185 232 58 6.662 - 3.076 - 237 9.975
Ágio - Rentabilidade futura (*) 4.856 2.540 - - - 7.396 - - (4.637) - 2.759
Contratos (**) - - - - - - 11.684 - - - 11.684
Adiantamentos
 a fornecedores - - 58 - (58) - - - - - -
Amortização acumulada
Licenças de softwares (2.293) - (1.054) (38) - (3.385) - (1.289) - (65) (4.739)
Contratos (**) - - - - - - - (2.857) - - (2.857)
Total líquido 6.647 2.643 1.189 194 - 10.673 11.684 (1.070) (4.637) 172 16.822
(*) O ágio oriundo de rentabilidade futura é referente ao investimento nas controladas OceanPact Geociências e SLP.  (**)  Mais 
valia apurada na combinação de negócios (vide nota nº 13.2) referente a contratos mantidos pelo Grupo UP com o cliente Petro-
bras. (***)  Baixa do ágio na controlada Servmar, conforme nota explicativa nº 13.1.
A taxa de amortização anual das licenças de softwares utilizada pela Companhia é de 20% para os períodos apresentados (con-
troladora e consolidado). Na data-base de 31 de dezembro de 2021, a Companhia reavaliou a análise de impairment de ativos 
intangíveis, concluindo não haver indicativos que apontassem uma eventual necessidade de reconhecimento de provisão para 
perda por redução ao valor recuperável dos itens componentes do seu ativo intangível, exceto em relação ao ágio na investida 
Servmar, conforme nota explicativa nº 13.1.
18. Obrigações com Pessoal Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Salários 6.899 7.342 12.400 11.282
13º salário 123 53 175 100
Férias 9.272 6.333 18.030 10.424
FGTS/INSS 11.873 9.533 19.923 13.983
Provisão para bônus e outros 4.765 6.777 7.322 7.739
Total 32.932 30.038 57.850 43.528
19. Fornecedores Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Moeda nacional 40.314 24.822 81.677 33.110
Moeda estrangeira 3.578 5.933 31.196 17.450
Fornecedores partes relacionadas (nota explicativa nº 25) 7.572 1.889 1.280 1.256

51.464 32.644 114.153 51.816
A variação apresentada para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 reflete o investimento da Companhia em benfeitorias 
e adequações realizadas nas embarcações adquiridas no decorrer do ano. Além disso, houve aumento expressivo proveniente 
da construção de cinco ROVs (Remote Operating Vehicle) próprios que serão entregues no decorrer do exercício de 2022.
20. Empréstimos e Financiamentos, Debêntures a Pagar e Credores por Financiamento
20.1. Empréstimos e Financiamentos Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Aymoré 147 242 147 242
Banco ABC Brasil 9.744 10.020 9.744 10.020
Banco Bocom BBM 9.731 9.816 28.305 29.439
Banco Bradesco 1 1 1 152
Banco CCB Múltiplo - 12.983 - 12.983
Banco do Brasil - 4.453 - 4.453
Banco Guanabara - - - 6.822
Banco Itaú - - 1.116 4.371
Banco Santander 66.117 4.989 66.117 17.378
BNDES 15.471 18.868 278.164 274.372
Caixa Econômica Federal - 19.937 - 29.866
FINEP 16.661 16.585 16.661 16.585
Banco Votorantim 9.561 9.950 9.561 9.950
Total 127.433 107.844 409.816 416.633
Circulante 21.891 30.100 49.150 67.257
Não circulante 105.542 77.744 360.666 349.376
As taxas de juros e as datas dos vencimentos dos saldos apresentados acima, em aberto em 31 de dezembro de 2021, estão 
discriminadas a abaixo.
Instituições financeiras Finalidade Taxa de juros mensal (%) Vencimento (*)
Aymoré Financiamento de bens 1,15 abr/23
Banco ABC Brasil Capital de giro 0,37 + CDI nov/24
Banco Bocom BBM Capital de giro 0,36 + CDI nov/25
Banco Itaú Financiamento de bens 0,74 nov/24
Banco Santander Capital de giro 0,32 + CDI set/25
Banco Votorantim Capital de giro 0,37 + CDI nov/23
BNDES Financiamento de embarcações 0,23 a 0,32 + Variação do dólar abr/32
FINEP Financiamento de projeto TJLP abr/31
(*) As datas acima representam o vencimento final da dívida com a referida instituição financeira.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 houve a captação de empréstimo junto ao Banco Santander, concedido 
à controladora, no valor de R$ 65.000, com carência de 1 ano, que teve como objetivo a otimização da estrutura de capital da 
Companhia, bem como o pré pagamento de empréstimos no valor de R$ 10.000 concedidos anteriormente por esta mesma 
instituição financeira. Esta captação teve como garantia recebíveis do contrato da embarcação John MCcall, e possui cláusulas 
restritivas financeiras que estão apresentadas abaixo. O saldo a pagar ao BNDES é referente ao empréstimo, concedido à con-
trolada OceanPact Navegação pelo Fundo da Marinha Mercante em conexão com a construção de embarcações. Este contrato 
firmado com o BNDES foi celebrado em 17/07/2014 no qual apresenta cláusula de exigência de uma conta centralizadora, onde 
deve ser mantido o valor correspondente a no mínimo três meses da dívida mensal, incluindo principal e juros (nota explicativa 
nº 6). O empréstimo junto ao BNDES é atrelado ao dólar norte-americano. O financiamento junto à FINEP foi contratado em 
25/03/2019 com o objetivo de realizar um projeto específico de plataforma Cronos, que integrará dados meteoceanográficos 
de diferentes fontes, com o objetivo de reduzir o tempo entre a detecção de um incidente e uma resposta eficaz. O valor total do 
contrato é de R$34.834, tendo sido liberado até 31 de dezembro de 2021 o valor de R$16.661 e a primeira parcela a ser paga em 
um prazo de 48 meses a partir da data da assinatura do contrato. Em conexão com este empréstimo, a Companhia efetuou um 
depósito garantia junto ao Banco Bocom BBM e se comprometeu a efetuar depósitos mensais por 48 meses, ao longo do prazo 
de carência. Como contrapartida, o Banco Bocom BBM emitiu uma carta de fiança à FINEP, no valor de R$16.675, em conexão 
com o financiamento em questão. Tal investimento poderá ser utilizado para quitar o referido financiamento em data futura e, em 
31 de dezembro de 2021 constituía um saldo de R$12.726 (vide nota explicativa nº 6). A movimentação do saldo de empréstimos 
e financiamentos está apresentada a seguir:

Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/19 127.229 394.954
Novas captações 119.820 155.761
Pagamentos de principal (140.254) (198.151)
Pagamentos de juros (9.432) (19.136)
Variação cambial 342 62.100
Juros apropriados 10.717 20.502
Combinações de negócio - 640
Outros (578) (37)
Saldo em 31/12/20 107.844 416.633
Novas captações 64.940 65.221
Pagamentos de principal (48.611) (97.006)
Pagamentos de juros (7.905) (16.370)
Variação cambial 2.145 24.134
Juros apropriados 8.840 17.016
Outros 180 188
Saldo em 31/12/21 127.433 409.816
Os valores a pagar, até a liquidação dos saldos apresentados anteriormente, classificadas no passivo não circulante, estão 
discriminados a seguir (não considera encargos futuros):
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Ano Controladora Consolidado
2023 42.460 74.857
2024 31.392 63.517
2025 20.507 51.729
2026 2.055 27.887
Após 2026 9.128 142.676
Total 105.542 360.666
A Companhia e suas controladas não possuem parcelas a pagar vencidas nas 
datas-bases apresentadas. A Companhia e suas controladas detêm empréstimos e 
financiamentos que apresentam cláusulas restritivas financeiras e não financeiras, 
que se descumpridas implicam no vencimento antecipado das dívidas. A Companhia 
informa que não houve descumprimento das cláusulas restritivas na data-base de 31 
de dezembro de 2021. A seguir listamos estas principais cláusulas dos empréstimos 
e financiamentos:
Instituições 
financeiras Principais cláusulas restritivas

Banco Santander

Indicador: Dívida Líquida Bancária / EBITDA • Menor ou igual a 
3,75x em 31/12/2021, • Menor ou igual a 3,00x em 31/12/2022  

• Menor ou igual a 2,70x em 31/12/2023; • Menor ou igual a 2,60x 
em 31/12/2024; • Menor ou igual a 2,50x em 31/12/2025 e anos 

seguintes

BNDES

Manutenção do saldo da conta centralizadora, cumprimento de 
determinadas obrigações relacionadas a treinamento em caso 

de redução de pessoal, adoção de medidas de proteção ao meio 
ambiente

Além das principais cláusulas restritivas mencionadas acima, alguns contratos pos-
suem determinadas obrigações de entrega de demonstrações financeiras, aprova-
ção prévia em caso de alteração do controle societário, dentre outras. 
20.2. Debêntures a pagar. Em 18/10/2021, a Companhia assinou a escritura para  
3ª emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões com prazo de 5 anos com 
1 ano de carência de principal com custo de CDI+5,0% ao ano. Os recursos desta 
captação serão destinados a compra de embarcação e robôs submarinos, como 
informado na nota explicativa nº 16, além da otimização da estrutura de capital da 
Companhia, com o pré-pagamento de R$ 110.000 em dívidas anteriores, incluindo 
a liquidação total da 2ª debênture emitida em setembro de 2020. Durante as nego-
ciações para emissão da 3ª debênture as cláusulas restritivas foram renegociadas e 
unificadas, mantendo a 1ª e 3ª emissões com mesmos indicadores de performance.

Controladora e Consolidado
31/12/21 31/12/20

Circulante 73.348 28.671
Não circulante 584.343 227.785
Total 657.691 256.456
A movimentação do saldo de debêntures a pagar está apresentada a seguir:

Controladora e Consolidado
Saldo em 31/12/19 -
Novas captações 265.004
Custos de emissão (9.961)
Apropriação de custos 804
Apropriação de juros 5.542
Pagamento de juros (4.935)
Outros 2
Saldo em 31/12/20 256.456
Saldo em 31/12/20 256.456
Novas captações 500.000
Custos de emissão (24.312)
Apropriação de custos 3.324
Apropriação de juros 33.637
Pagamento de principal (70.294)
Pagamento de juros (41.120)
Saldo em 31/12/21 657.691
As principais informações acerca das debêntures emitidas estão apresentadas a 
seguir:

Operação Debêntures 01 Debêntures 03
Data emissão 28/09/2020 18/11/2021
Valor emissão R$204.000 R$500.000
Liberação até 
31/12/2020 R$204.000 R$500.000

Taxa de remune- 
ração anual CDI + 5,50% CDI + 5,00%
Comissão 3,00% 4,15%

Amortização

Trimestral (1 ano de carência e 
amortização

 em 17 parcelas)

Trimestral (1 ano de carência e 
amortização

 em 17 parcelas)

Cláusulas restriti-
vas  (indicadores 
financeiros men- 
suração anual)

Indicador: Dívida Liquida Ajus-
tada / EBITDA Ajustado (*) - até 
3,75x em 2021 - até 3,00x em 
2022 - até 2,70x em 2023 - até 
2,60x em 2024 - até 2,50x em 

2025 e demais

Indicador: Dívida Liquida Ajus-
tada / EBITDA Ajustado (*) - até 
3,75x em 2021 - até 3,00x em 
2022 - até 2,70x em 2023 - até 
2,60x em 2024 - até 2,50x em 

2025 e demais
(*) Para fins de mensuração dos indicadores financeiros das debêntures, a Dívida 
Líquida Ajustada considera o endividamento líquido da Companhia e impactos de-
correntes da adoção do CPC 06(R2) / IFRS 16 até 18.11.2021 e o EBITDA Ajustado 
da Companhia compreende o lucro líquido antes dos impostos, antes do resultado fi-
nanceiro, antes da despesa de depreciação e amortização, e antes de eventuais mul-
tas contratuais de clientes do exercício e eventuais custos de impairment de ativos. 
A Companhia informa que não houve descumprimento das cláusulas restritivas na 
data-base de 31 de dezembro de 2021. Foram oferecidos como garantias contratos 
firmados de prestação de serviços com a Petrobras, e embarcações). Os valores a 
pagar até a liquidação dos saldos apresentados anteriormente, classificados no pas-
sivo não circulante, estão discriminados a seguir (não considera encargos futuros):
Ano Controladora e Consolidado
2023 153.324
2024 161.415
2025 151.738
2026 117.866
Total 584.343
20.3. Credores por financiamento. Em 2/08/2021, a Companhia adquiriu da Triunfo 
Logística Ltda. a embarcação Pedra do Sal, pelo montante de R$18.900 a ser pago 
em 72 parcelas mensais, sendo 71 parcelas fixas no valor de R$225 e a última parce-
la no valor de R$2.925. O saldo passivo foi reconhecido com base no valor presente 
dos pagamentos futuros. A embarcação Pedra do Sal é objeto de um contrato de 
arrendamento, no qual a Companhia atua como arrendadora e a Sea Partners Nave-
gação e Logística Ltda. como arrendatária, com vigência de 72 meses.
21. Passivo de Arrendamento Controladora Consolidado
Passivo de arrendamento em 31/12/2019 29.422 30.600
Pagamentos de principal (9.937) (12.348)
Pagamentos de juros (3.080) (5.438)
Juros apropriados 4.334 6.504
Novos arrendamentos 51.935 114.549
Baixa de arrendamentos (248) (263)
Ajuste de conversão - (2.215)
Outros (62) (81)
Passivo de arrendamento em 31/12/2020 72.364 131.308
Passivo de arrendamento em 31/12/2020 72.364 131.308
Pagamentos de principal (13.985) (39.597)
Pagamentos de juros (6.016) (17.893)
Juros apropriados 8.730 20.331
Novos arrendamentos 72.090 128.757
Baixas de arrendamentos (*) (4.281) (39.940)
Ajuste de conversão - 9.817
Outros 585 351
Passivo de arrendamento em 31/12/2021 129.487 193.134
Imóveis 31.268 39.943
Embarcações 98.219 153.191
(*) Baixas de arrendamento referem-se principalmente às embarcações UP Água 
Marinha, adquirida pela OceanPact no primeiro trimestre de 2021, e Parcel do Ban-
dolim, adquirida no terceiro trimestre de 2021 (vide nota explicativa nº 16). As natu-
rezas dos contratos de arrendamento firmados pela Companhia e suas controladas, 
vigentes em 31 de dezembro de 2021, assim como data de vencimento, período de 
vigência e as taxas de desconto utilizadas, estão apresentadas a seguir.

Tipo de contrato - Direito de uso

Taxa 
desconto 
mensal

Vigên-
cia do 

contrato
Venci-
mento

1 Imóvel Filial Guarujá 0,91% 3 anos jun/22
2 Imóvel Matriz 0,87% 6 anos abr/25
3 Imóvel Filial Macaé 0,91% 3 anos out/22
4 Imóvel Filial São João da Barra 0,91% 8 anos set/27
5 Imóvel Itaipuaçu 0,86% 10 anos jul/30
6 Imóvel São João da Barra Codepe 1,10% 25 anos ago/45
7 Imóvel São João da Barra Codepe - área adicional 0,77% 3 anos jun/23
8 Afretamento embarcação BS Camboriú 0,81% 3 anos nov/22
9 Afretamento embarcação Parcel das Paredes (a) 0,57% 3 anos ago/23
10 Afretamento embarcação Parcel Manuel Luís (a) 0,74% 3 anos mar/22
11 Afretamento embarcação Parcel do Bandolim (a) 0,78% 2 anos out/23
12 Afretamento embarcação Parcel dos Meros (c) 0,79% 3 anos out/23
13 Imóvel Galpão Barão de Cocais 1,03% 5 anos mar/26
14 Imóvel Galpão Governador Valadares 0,90% 2 anos set/23
15 Imóvel Galpão João Neiva 0,99% 5 anos fev/26
16 Imóvel Galpão Ouro Preto 0,74% 1 ano mar/22
17 Imóvel Galpão Santa Maria 0,99% 5 anos fev/26
18 Imóvel Galpão São Vicente 0,99% 5 anos fev/26
19 Afretamento embarcação Mar Bravo VII 0,78% 1 ano mai/22
20 Imóvel Galpão MC Laren - Green Port 1,06% 5 anos fev/26
21 Afretamento embarcação Coral (b) 1,05% 3 anos mai/24
22 Afretamento embarcação Opal (b) 1,05% 3 anos mai/24
23 Afretamento embarcação Pearl (b) 1,05% 3 anos mai/24
24 Afretamento embarcação Rochedo de São Pedro (c) 1,06% 2 anos jul/23
25 Afretamento embarcação Rochedo de São Paulo (c) 1,06% 2 anos jul/23
26 Afretamento embarcação Didi-k 1,05% 1 ano mai/22
27 Imóvel Galpão Colatina 1,39% 5 anos fev/26
28 Afretamento embarcação Ilha de Santana 1,24% 3 anos out/24
29 Afretamento embarcação Larissa (a) 1,43% 4 anos ago/25
30 Imóvel Fundão 0,91% 3 anos mar/24
31 Imóvel SP Carnaubeiras 0,88% 1 ano fev/22
32 Imóvel CDA Goiânia 0,90% 3 anos out/24
33 Imóvel Filial Macaé 0,91% 3 anos nov/24
(a) Contratos de afretamento firmados entre a Companhia e a sua controlada Oce-
anPact Netherlands. O passivo de arrendamento referentes a essas embarcações 
é de R$95.842 em 31 de dezembro de 2021 (R$31.065 em 31 de dezembro de 
2020). (b) Contratos firmados entre as controladas UP Offshore Apoio Marítimo e 
OceanPact Netherlands no escopo da combinação de negócios apresentada na 
nota explicativa nº 13.2. (c) Afretamentos firmados entre a controlada OceanPact 
Netherlands com a DDW Offshore e Havila Harmony AS e subarrendadas para a 
controladora e a controlada Maraú Navegação, respectivamente.

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Passivo de arrendamento – circulante 58.809 18.424 41.379 34.288
Passivo de arrendamentos - não circulante 70.678 53.940 151.755 97.020
Total do passivo de arrendamento 129.487 72.364 193.134 131.308
Os fluxos futuros do passivo de arrendamento (descontados e não descontados), 
base para apuração de créditos de PIS e COFINS, estão apresentados a seguir, 
assim como o direito potencial de PIS e COFINS a recuperar.

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa nominais 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Contraprestação do arrendamento 90.623 103.407 101.437 108.907
Potencial PIS e COFINS a recuperar (9,25%) 8.383 9.565 9.383 10.074

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa descontados 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Contraprestação do arrendamento 31.420 38.337 39.830 42.545
Potencial PIS e COFINS a recuperar (9,25%) 2.906 3.546 3.684 3.935
22. Tributos a Recolher Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Tributos correntes (*) 10.731 6.514 21.668 13.171
Parcelamentos 23.185 29.138 27.761 34.895

33.916 35.652 49.429 48.066
(*) Os saldos de tributos correntes compreendem, principalmente, PIS, COFINS e 
ISS a pagar.
Composição dos parcelamentos: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Parcelamentos
Federais (a) 21.148 26.665 24.502 30.911
Municipais (b) 2.037 2.473 3.259 3.984

23.185 29.138 27.761 34.895
Circulante 5.953 5.953 7.120 7.139
Não Circulante 17.232 23.185 20.641 27.756
(a) Referente a parcelamento de impostos federais no âmbito da RFB e PGFN. (b) 
Referente a parcelamentos de ISS.
23. Outras Obrigações Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Multas contratuais de clientes (a) 4.433 903 50.793 1.152
Aquisição de investimento (b) 1.542 1.764 1.542 1.764
Reembolso a pagar (c) - - 1.318 9.723
Partes relacionadas 471 - - -
Outras obrigações 757 1.299 8.569 3.821
Total 7.203 3.966 62.222 16.460
Circulante 2.217 2.342 10.982 14.638
Não circulante 4.986 1.624 51.240 1.822
(a) Multas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais com clientes, subs-
tancialmente, Petrobras. Para fins de consolidado, o principal saldo em 31 de de-
zembro de 2021, no valor de R$44.188, é da controlada UP Apoio, adquirida em 1º 
de junho de 2021 (vide nota explicativa nº 13.2), sendo referente, principalmente, à 
cobrança por utilização de combustível em excesso nos contratos firmados por esta in-
vestida, com fato gerador anterior à combinação de negócios. (b) Em 31 de dezembro 
de 2021, a OceanPact Serviços Marítimos possui um saldo a pagar aos vendedores, 
referente à aquisição da Servmar, no valor de R$1.542 (R$1.764 em 31 de dezembro 
de 2020). (c) Saldo referente a gastos incorridos por determinados fornecedores da 
investida OML, com ressarcimento ocorrido no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 e com expectativa de serem liquidadas no exercício a findar-se em 31 de 
dezembro de 2022, de natureza de custos de pessoal e aluguéis de equipamentos 
relacionados à operação da OML. 
24. Provisão para Riscos. A Companhia e suas controladas figuram como parte 
em processos administrativos e judiciais de natureza tributária, cível e trabalhista 
surgidos no curso normal dos seus negócios, realizando depósitos judiciais quando 
necessário. As provisões para os eventuais desembolsos decorrentes desses pro-
cessos são estimadas e atualizadas pela Administração da Companhia, amparada 
pela opinião de seus consultores jurídicos externos. Em 31 de dezembro de 2021 e 
de 2020, a provisão registrada em relação àquelas causas consideradas como perda 
provável apresenta a seguinte composição e os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2021 e de 2020, apresentam a seguinte movimentação:

Controladora Consolidado
Traba-
lhista Total

Traba-
lhista Cível

Tribu- 
tário Total

Saldo em 31/12/19 1.356 1.356 1.666 69 - 1.735
Provisões 30 30 142 79 - 221
Reversões (1.361) (1.361) (1.525) - - (1.525)
Pagamentos - - - - - -
Saldo em 31/12/20 25 25 283 148 - 431
Saldo em 31/12/20 25 25 283 148 - 431
Provisões 437 437 1.370 - - 1.370
Reversões (30) (30) (647) - - (647)
Combinações de negócios - - 18.401 - 8.581 26.982
Saldo em 31/12/21 432 432 19.407 148 8.581 28.136
Das provisões decorrentes das combinações de negócios ocorrida no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, conforme divulgado na nota explicativa nº 13.2., me-
recem destaque: (i) autos de infração de R$2.500 consubstanciando a cobrança de 
tributos federais suspensos e multa de 10% sobre o valor aduaneiro do bem impor-
tado por suposto descumprimento dos termos do REPETRO-SPED, e (ii) reclama-
ção trabalhista pleiteada pelo Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante 
(SINDMAR), com estimativa de perda de R$7.190, onde os termos se baseiam no 
deferimento de ordem judicial que obriga a controlada UP Apoio a cumprir acordos 
coletivos de trabalho da categoria, a partir do ano de 2010, especialmente no que se 
refere ao regime de trabalho e período de gozo de folga de 173 trabalhadores, o que 
compreende o pagamento de dobras, multas normativas, dentre outras obrigações. 
Outras reclamações trabalhistas pulverizadas sem representatividade individual, 
onde a UP Apoio figura como ré, dizem respeito a horas extras, questionamento acer-
ca de verbas rescisórias, dentre outros direitos trabalhistas possuem probabilidade de 
perda provável e provisão reconhecida. Além das provisões decorrentes da aquisição 
de controle da UP Apoio, outros processos trabalhistas da Companhia e suas inves-
tidas foram classificados com expectativa de perda provável e, portanto, constituídas 
provisões nas demonstrações financeiras. Estes envolvem reclamações trabalhistas, 
sendo que as mais relevantes, individualmente, dizem respeito a horas extras, ques-
tionamento acerca de verbas rescisórias, dentre outros direitos trabalhistas. Passivos 
contingentes com expectativa de perda possível. Os processos judiciais e adminis-
trativos, cuja expectativa de perda é classificada como possível, baseado no enten-
dimento dos consultores jurídicos externos da Companhia, não possuem provisão 
correspondente reconhecida. Essas causas estão distribuídas da seguinte forma:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Trabalhistas 3.191 2.704 14.153 5.718
Cíveis 2.564 3.600 2.920 3.600
Tributárias 8.182 10.032 25.270 10.032

13.937 16.336 42.343 19.350
As principais contingências em 31 de dezembro de 2021, classificadas com expectati-
va de perda possível se referem à (i) auto de infração por suposto cancelamento inde-
vido de notas fiscais (natureza tributária), advindo da combinação de negócios (nota 
explicativa nº 13.2) com a controlada UP Apoio no valor estimado de R$7.227 (zero 
em 31 de dezembro de 2020) e (ii) arbitragem de fornecedor decorrente de rescisão de 
contrato de afretamento de casco pela controladora (natureza cível) no valor estimado 
de R$2.484 (R$3.493 em 31 de dezembro de 2020). Além das contingências passivas 
apresentadas acima, a Companhia possui certas contingências ativas de montante 
relevante não reconhecidas contabilmente. Os principais valores referem-se à litígios 
da controlada UP, em função de rescisões de contratos realizados pela Petrobras sob 
o pretexto de ausência de renovação do Certificado de Autorização de Afretamento 
(CAA) para as embarcações objeto desses contratos. Essas rescisões foram contes-
tadas judicialmente pela controlada UP e a Companhia tem expectativa de êxito em 
seus pleitos, tendo inclusive já obtido uma decisão favorável em primeira instância. 
25. Partes Relacionadas. 25.1. Remuneração dos Administradores. Os diretores 
estatutários compõem o quadro de Administradores da Companhia (pessoal chave). 
A Companhia não possui Conselho Fiscal instalado nos exercícios apresentados 
nestas demonstrações financeiras. O Comitê de Auditoria foi instalado em 11 de fe-
vereiro de 2021.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Benefícios de curto prazo:
Pró-labore 4.950 4.512 8.404 7.548
Bônus 1.504 1.449 2.083 1.449

6.454 5.961 10.487 8.997
Incide sobre a remuneração da administração INSS patronal de 20%. 25.2. Resumo 
de transações com partes relacionadas

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Clientes (vide nota explicativa nº 7) 17.711 6.957 - -
Compartilhamento de despesas
 (vide nota explicativa nº 12) 1.854 949 216 106
Empréstimos a receber 39.114 35.314 - -
Dividendos a receber
 (vide nota explicativa nº 14) 2.146 2.050 1.412 1.226
Outros valores a receber
 (vide nota explicativa nº 12) 6.047 167 - 17
Total saldos ativos com
 partes relacionadas 66.872 45.437 1.628 1.349
Fornecedores (vide nota explicativa nº 19) (7.572) (1.889) (1.280) (1.256)
Empréstimos a pagar (72.443) (72.443) - -
Outras obrigações 
(vide nota explicativa nº 23) (471) - - -
Total saldos passivos com
 partes relacionadas (80.486) (74.332) (1.280) (1.256)

Controladora
31/12/2021

Companhias Clientes

Com-
partilha-

mento de 
despesas a 

receber Empréstimos

Outros 
valores 
a rece-

ber

For- 
nece-
dores

Outras 
obriga-

ções
A receber A pagar

OceanPact
 Navegação 14.240 495 - (72.443) 4.868 (28) (154)
OceanPact
 Geociências 3.308 580 26.000 - 36 (774) (96)
O’Brien’s
 do Brasil - 216 - - 3 (533) -
Cod Hole - - - - - (150) -
OTN - - - - - (515) -
Servmar - 563 13.114 - 9 - (99)
Maraú 60 - - - 1.016 (928) (95)
SLI - - - - 9 - -
Cairú 5 - - - 3 - (2)
Camamu 5 - - - 1 - -
OceanPact 
Logística - - - - 95 (595) (25)
Grupo UP 93 - - - 4 (4.049) -
SLP 3 -
Total 17.711 1.854 39.114 (72.443) 6.047 (7.572) (471)

Controladora
31/12/2020

Companhias
Clien-

tes

Comparti-
lhamento de 

despesas 
a receber

Empréstimos Outros 
valores 
a rece-

ber
Forne-

cedores
A re- 

ceber A pagar
OceanPact Navegação 3.021 331 - (72.443) 83 (57)
OceanPact Geociências 3.936 225 26.000 - 12 (1.281)
O’Brien’s do Brasil - 106 - - 17 (44)
Cod Hole - - - - - (96)
OTN - - - - - (411)
Servmar - 287 9.314 - 55 -
Total 6.957 949 35.314 (72.443) 167 (1.889)

Controladora
2021 2020

Companhias Receitas
Custos e 

despesas Receitas
Custos e 

despesas
OceanPact Navegação 19.345 (3.993) 3.021 (3.252)
OceanPact Geociências 5.445 (3.234) 9.667 (4.364)
O’Brien’s do Brasil 20 (1.119) 88 (1.134)
Cod Hole - (593) - (721)
OTN - (845) - (913)
Cairú 46 - - -
Camamu 46 - - -
Servmar - (4.048) - (2.738)
Maraú 115 (3.740) - -
OceanPact Logística - (3.553) - -
OceanPact Netherlands - (20.058) - (6.896)
Grupo UP 516 (16.777) - -
Outras partes relacionadas (*) - (909) - -
Total 25.533 (58.869) 12.776 (20.018)
(*) Refere-se a saldo com empresa prestadora de consultoria jurídica que se enqua-
dra no conceito de partes relacionadas, conforme CPC 05. Todos os contratos de 
empréstimos firmados entre a Companhia e suas investidas possuem valor deter-
minado e prazo indeterminado para pagamento, sem incidência de juros. A seguir é 
apresentada a movimentação dos saldos de empréstimos a pagar a partes relacio-
nadas e a receber de partes relacionadas, sendo o total com a OceanPact Navega-
ção para utilização do caixa em seus compromissos com terceiros, nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020:

Empréstimos a pagar a partes relacionadas
Controladora

31/12/19 Captações Amortizações 31/12/20 Captações 31/12/21
50.743 22.000 (300) 72.443 - 72.443

Empréstimos a receber de partes relacionadas
Controladora

Saldo em 31/12/2019 1.390
Variação cambial 441
Recebimentos (649)
Empréstimos concedidos 35.319
Aporte de capital (1.187)
Saldo em 31/12/2020 35.314
Empréstimos concedidos 3.800
Saldo em 31/12/2021 39.114
A Companhia possui contratos vigentes até 31 de dezembro de 2021, referente a 
compartilhamento de despesas administrativas com suas investidas O’Brien’s do 
Brasil, OceanPact Geociências, OceanPact Navegação e Servmar. Os contratos 
preveem que a Companhia deve ser reembolsada em um percentual, negociado 
entre as partes, dos seus gastos administrativos (pessoal, material de escritório etc.), 
pois suas coligadas se beneficiam de sua estrutura. O saldo a receber das investi-
das, referente a compartilhamento de despesas, em 31 de dezembro de 2021, é de 
R$1.854 (R$949 em 31 de dezembro de 2020). 

Consolidado
31/12/2021

Companhias Compartilhamento de despesas a receber Fornecedores
O’Brien’s do Brasil 216 (1.280)
Total 216 (1.280)

Consolidado
31/12/2020

Companhias
Compartilhamento de 

despesas a receber
Outros valores 

a receber Fornecedores
O’Brien’s do Brasil 106 17 (1.256)
Total 106 17 (1.256)

Consolidado
2021 2020

Companhias Receitas
Custos e 

despesas Receitas
Custos e 

despesas
O’Brien’s do Brasil 20 (3.231) 88 (1.134)
Outras partes relacionadas (*) - (909) - -
Total 20 (4.140) 88 (1.134)
(*) Refere-se a saldo com empresa prestadora de consultoria jurídica que se enqua-
dra no conceito de partes relacionadas, conforme CPC 05.
26. Patrimônio Líquido. 26.1. Capital social. O capital social da Companhia, em 
31 de dezembro de 2021, totalmente integralizado, era de R$803.663 representado 
por 199.959.554 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, distribuídas da 
seguinte forma:

Em 31/12/2021

Acionistas
Quantidade 

de ações
Participação 

(%)
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade 60.003.616 30,0%
Dyna II Fundo de Investimento
 em Participações Multiestratégia 27.896.906 14,0%
Acionistas executivos 20.045.581 10,0%
Equitas 10.491.712 5,2%
Leblon Equities 10.001.900 5,0%
Ações em tesouraria 1.934.425 1,0%
Ações em circulação 69.585.414 34,8%
Total 199.959.554 100,0%

Em 31/12/2020

Acionistas
Quantidade 

de ações
Participação 

(%)
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade 73.167.575 59,0%
Dyna II Fundo de Investimento
 em Participações Multiestratégia 32.515.675 26,2%
Acionistas executivos 20.593.000 14,8%
Ações em tesouraria 1.934.425 -
Total 128.210.675 100,0%
Em 12 de fevereiro de 2021, teve início a oferta pública de distribuição primária e 
secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, tendo sido publicado 
o anúncio de encerramento da referida oferta em 24 de março de 2021. A oferta 
pública foi realizada no Brasil com esforços de colocação no exterior, e compreendeu 
95.964.126 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas li-
vres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia 
por meio de: distribuição primária de 71.748.879 novas ações e distribuição secun-
dária de 24.215.247 ações de titularidade dos acionistas vendedores, ao preço de 
R$11,15 por ação, perfazendo o montante total R$1.070 mil (considerando as ações 
adicionais e as suplementares). A oferta primária, decorrente de emissão de novas 
ações da Companhia, perfez uma captação de R$800.000 e foram incorridos gastos 
na emissão das referidas ações, líquido dos efeitos fiscais, de R$39.336, o que repre-
sentou um aumento no capital social da Companhia de R$760.664, conforme abaixo:

Oferta primária
Quantidade de ações emitidas 71.748.879
Preço por ação (em Reais) 11,15
Valor da captação antes dos gastos incorridos 800.000
Gastos incorridos na oferta (líquido dos efeitos fiscais) (39.336)
Aumento líquido do capital social no
 exercício findo em 31 de dezembro de 2021 760.664
26.2. Reservas de capital. Representa o ágio gerado no valor de R$78.701 sobre 
a emissão de 1.300.627 ações em 2013, subscritas pelo acionista Dyna II Fundo 
Investimento em Participações, menos os gastos necessários à emissão das novas 
ações, que somaram R$2.354. Em 2014, o acionista Dyna II Fundo Investimento em 
Participações realizou um aporte adicional de R$7.242, referente à diferença entre o 
resultado previsto no momento da avaliação e o resultado efetivo em 31 de dezem-
bro de 2013, conforme previsto em cláusula contratual. Este aporte não representa 
um aumento de participação acionária do referido acionista e foi reconhecido como 
reserva de capital de ágio. O saldo de reservas de capital se manteve inalterado 
nas datas-bases apresentadas nestas demonstrações financeiras. 26.3. Reservas 
de lucros e distribuição de lucros. i. Reserva legal: Será constituída à razão de 5% do 
lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76 
(“Lei 6.404/76”), até o limite de 20% do capital social. A Companhia poderá deixar 
de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido 
do montante das reservas de capital, exceder de 30% do capital social. Esta reser-
va deve ser utilizada para compensar prejuízos acumulados ou aumentar o capital. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não constituiu re-
serva legal. ii. Reserva para investimento: representa o saldo de lucros retidos para 
investimento na atividade da Companhia, baseado em seu orçamento de capital. iii. 
Distribuição de lucros: aos acionistas é garantido em estatuto, um dividendo mínimo 
obrigatório correspondente a 0,1% do lucro líquido do exercício, após a constituição 
da reserva legal ajustado por eventual constituição de reservas de contingência e as 
respectivas reversões, conforme aplicável, apurado de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. 26.4. Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar. Em 
31 de dezembro de 2021 e de 2020 a Companhia não possuía saldo de dividendos 
a pagar pela controladora e consolidado. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, não ocorreram pagamentos de dividendos na controladora e consolidado (no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, houve pagamentos de R$13.519 para 
fins de controladora e R$13.525 para fins de consolidado). 26.5. Resultado básico 
e diluído por ação.O resultado básico por ação é calculado mediante a divisão do 
resultado atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada 
de ações ordinárias em aberto durante o exercício. Para os exercícios apresentados, 
os resultados básico e diluído por ação da Companhia são equivalentes, conside-
rando que a Companhia e suas controladas não possuem nenhum instrumento com 
potencial dilutivo. A média ponderada da quantidade de ações ordinárias utilizadas 
no cálculo corresponde à quantidade de ações em circulação média dos exercícios 
apresentados.

01/01/21 a 
31/12/21

01/01/20 a 
31/12/20 (1)

Resultado atribuível aos acionistas da Companhia (47.378) (22.810)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias 192.096.663 123.993.885
Resultado por ação básico e diluído (em R$) (0,25) (0,18)
(1) Considera o desmembramento de ações ocorrido em 7 de dezembro de 
2020. Em 7 de dezembro de 2020, foi aprovado em ata desmembramento 
das ações da Companhia de 1 para 25 ações, sem alteração do valor do ca-
pital social da Companhia, passando o capital que era dividido em 5.128.427 
ações, a ser dividido em 128.210.675 ações em 31 de dezembro de 2020. 
Este desdobramento foi refletido no cálculo do resultado por ação do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020. 26.6. Outros resultados abrangentes. Em 
conformidade com o disposto no CPC 02 (R2) Efeitos das Mudanças de Taxas 
de Câmbio e Conversão de demonstrações financeiras, equivalente à IAS 21, 
que determina que os ajustes das variações cambiais de investimentos no 
exterior sejam reconhecidos no patrimônio líquido da Controladora, a Compa-
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nhia constituiu a rubrica de “Ajustes acumulados de conversão”, decorrente 
da conversão das demonstrações financeiras e suas controladas no exterior 
e da conversão dos respectivos ágios oriundos das suas aquisições, quando 
aplicável. Em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, o saldo 
desta rubrica era credor em R$63.433 e R$36.855, respectivamente. Essa 
variação deve-se, principalmente, pelas variações ocorridas no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, nas principais moedas funcionais das controla-
das, diferentes do Real (vide nota explicativa nº 2.4). 
27. Receita Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Serviços prestados no país 543.125 448.241 992.174 717.517
Serviços prestados no exterior 464 908 699 6.998
Receita bruta 543.589 449.149 992.873 724.515
Tributos sobre receita (*) (56.815) (49.787) (110.630) (81.933)
Receita líquida 486.774 399.362 882.243 642.582
(*) Referente aos tributos incidentes sobre a receita, sendo 7,6% referente à CO-
FINS, 1,65% ao PIS e 2% a 5% ao ISS sobre os serviços prestados. Durante o exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2021, os principais clientes da Companhia foram 
a Petrobras Petróleo Brasileiro S.A., ExxonMobil Exploração Brasil Ltda. e Karoon 
Petróleo e Gás Ltda., responsáveis por 67% da receita bruta da controladora e do 
consolidado. O cliente Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. representou 58% do total da 
receita bruta consolidada e, em conjunto com outras empresas do Grupo Petrobras 
(Petrobras Transporte S.A. - Transpetro e Petrobras Logística de Exploração e Pro-
dução S.A.), representou 72% da receita bruta do consolidado. Durante o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, os principais clientes da Companhia foram Petro-
bras Petróleo Brasileiro S.A., AET Brasil Serviços STS Ltda., Modec Serviços de Pe-
tróleo do Brasil Ltda. e Vale S.A., responsáveis por 43%, 11%, 11% e 10% da receita 
bruta da Companhia, respectivamente. O cliente Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. 
representou 48% do total da receita bruta consolidada e, em conjunto com outras 
empresas do Grupo Petrobras (Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, Petrobras 
Logística de Exploração e Produção S.A. e Fundo de Investimento Imobiliário RB 
Logística), representou 55% da receita bruta consolidada do exercício findo em 31 
de dezembro de 2020.
28. Informação por Segmento. As informações por segmento estão sendo apre-
sentadas em relação aos negócios da Companhia, identificados com base na sua 
estrutura de gerenciamento e nas informações gerenciais internas. A Administração 
da Companhia considera que os segmentos são: (i) embarcações e (ii) serviços. O 
principal tomador de decisões da Companhia não analisa determinadas contas de 
resultado tais como resultado financeiro, tributos sobre o lucro, além das contas pa-
trimoniais segregadas por segmento operacional. Desta forma, essas informações 
segmentadas não estão sendo apresentadas. As principais informações sobre resul-
tado por segmento de negócio, estão resumidas a seguir:
Exercício findo em 31/12/2021 Embarcações Serviços Consolidado
Receita líquida 542.803 339.440 882.243
Custo dos serviços (455.588) (269.744) (725.332)
Lucro bruto 87.215 69.696 156.911
Despesas gerais e administrativas (71.273) (39.103) (110.376)
Equivalência patrimonial - 5.506 5.506
Provisão para perda no valor
 de recuperação de ativos - (4.637) (4.637)
Outras receitas e despesas
 operacionais, líquidas (20.326) 4.042 (16.284)
EBIT (4.384) 35.504 31.120
(+) Depreciação e amortização 122.029 37.992 160.021
EBITDA 117.645 73.496 191.141
EBITDA 191.141
Depreciação e amortização (160.021)
Resultado financeiro (87.248)
Tributos sobre o lucro 8.750
Prejuízo do exercício (47.378)
Exercício findo em 31/12/2020 Embarcações Serviços Consolidado
Receita líquida 389.571 253.011 642.582
Custo dos serviços (297.389) (220.039) (517.428)
Lucro bruto 92.182 32.972 125.154
Despesas gerais e administrativas (47.780) (30.037) (77.817)
Equivalência patrimonial - 3.982 3.982
Outras receitas e despesas
 operacionais, líquidas 4.849 14.896 19.745
EBIT 49.251 21.813 71.064
(+) Depreciação e amortização 48.738 31.334 80.072
EBITDA 97.989 53.147 151.136
EBITDA 151.136
Depreciação e amortização (80.072)
Resultado financeiro (103.344)
Tributos sobre o lucro 9.470
Prejuízo do exercício (22.810)
Receita líquida consolidada 2021 2020
Ambiental: 411.244 334.010
Embarcações 177.586 177.550
Serviços 233.658 156.460
Subsea: 322.587 209.071
Embarcações 285.524 157.987
Serviços 37.063 51.084
Logística e Engenharia: 148.412 99.501
Embarcações 79.692 54.034
Serviços 68.720 45.467
Receita líquida total 882.243 642.582
A Companhia e suas controladas operam nas seguintes áreas geográficas: Bra-
sil (país de domicílio), Noruega, Uruguai, México, Holanda, Ilhas Cayman e Reino 
Unido. Por não serem individualmente representativas, as informações financeiras 
provenientes de operações em países estrangeiros estão sendo divulgadas em con-
junto a seguir:
Receita líquida consolidada 2021 2020
Brasil 881.544 479.956
Outros países 699 6.088
Total 882.243 486.044
Ativos não circulantes consolidado 31/12/21 31/12/20
Brasil 774.993 604.144
Outros países 885.726 186.668
Total 1.660.719 790.812
29. Custos e Despesas por Natureza Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Pessoal (166.328) (135.232) (333.881) (234.333)
Aluguéis e afretamentos (39.697) (35.846) (40.338) (40.768)
Depreciação e amortização (*) (70.036) (34.276) (155.434) (77.686)
Viagens, transportes e refeições (20.808) (13.834) (34.947) (20.228)
Serviços de terceiros (77.747) (72.767) (127.436) (108.170)
Insumos e manutenção (46.871) (46.200) (95.369) (83.894)
Tributos e despesas legais (2.729) (2.287) (4.339) (3.387)
Outros custos e despesas (21.255) (11.583) (43.964) (26.779)
Total (445.471) (352.025) (835.708) (595.245)
Classificados como:
Custos dos serviços prestados (380.883) (302.968) (725.332) (517.428)
Despesas gerais e administrativas (64.588) (49.057) (110.376) (77.817)

(445.471) (352.025) (835.708) (595.245)
(*) Custos de depreciação inclui créditos de PIS e COFINS no valor de R$3.261 na 
controladora e R$4.586 no consolidado no exercício findo em 31 de dezembro de 
2021 (R$1.176 na controladora e R$2.386 no consolidado no exercício findo em 31 
de dezembro de 2020).
30. Outras Receitas e Despesas Operacionais Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Multas contratuais – clientes (14.104) (1.820) (19.689) (4.182)
Reversão de provisão de multa - 2.708 - 2.793
Indenizações – Seguros (84) 4.729 2.495 8.315
Ganho (perda) na venda de imobilizado (589) - 972 11.883
Ganho por compra vantajosa
 (nota explicativa nº 13.2) 2.215 - 2.215 -
Outras receitas e despesas operacionais 323 (305) (2.277) 936
Totais (12.239) 5.312 (16.284) 19.745
No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 houve acréscimo nas 
multas reconhecidas principalmente por (i) impactos logísticos e sanitários que ge-
ram inoperância em decorrência da pandemia de Covid 19; e (ii) aumento da frota 
com maior impacto logístico na reposição de peças.
31. Resultado Financeiro Líquido Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 14.094 969 15.551 1.561
Variações cambiais 23.545 9.018 65.334 52.790
Juros 514 365 854 1.789
Outras receitas 1.017 4 1.921 632

39.170 10.356 83.660 56.772
Despesas financeiras
Juros e encargos bancários (45.945) (16.646) (54.426) (26.861)
Variações cambiais (18.235) (9.338) (82.546) (115.286)
Juros e encargos – arrendamentos (8.270) (4.033) (18.933) (7.232)
Multas e outras despesas (7.514) (7.377) (15.003) (10.737)

(79.964) (37.394) (170.908) (160.116)
Resultado líquido financeiro (40.794) (27.038) (87.248) (103.344)

32. Imposto de Renda e Contribuição Social. Os valores contabilizados no resulta-
do dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 estão discriminados 
a seguir.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (53.374) (13.429) (56.128) (32.280)
Alíquota vigente 34% 34% 34% 34%
IRPJ e CSLL à alíquota vigente 18.147 4.566 19.083 10.975
Efeito sobre equivalência patrimonial (11.795) (13.274) 1.872 1.354
Prejuízo fiscal não reconhecido –
 Investidas no exterior - - (12.162) (2.021)
Gratificação e bônus aos administradores - (373) - (373)
Efeito sobre outros saldos (356) (300) (43) (465)
IRPJ e CSLL 5.996 (9.381) 8.750 9.470
Imposto de renda e 
 contribuição social corrente - (18.621) (4.530) (23.210)
Imposto de renda e 
 contribuição social diferido 5.996 9.240 13.280 32.680
33. Instrumentos Financeiros. A Companhia e suas controladas efetuaram ava-
liação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores justos, por meio 
de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, a 
interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação requerem 
considerável julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização mais 
adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas não indicam, neces-
sariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso 
de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito relevante 
nos valores de realização estimados. Mensuração do valor justo. O valor justo dos 
ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser 
trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma 
venda ou liquidação forçada. A Administração entende que os saldos de contas a 
receber e a pagar entre partes relacionadas e o saldo de empréstimos e financiamen-
tos junto ao BNDES, este último atrelado ao dólar, possuem condições pactuadas 
que são específicas para esta natureza de transação e assim sendo julgam que os 
saldos contábeis se aproximam de seus valores justos. Os saldos de empréstimos 
com bancos privados são pactuados a taxas de mercado vigentes vinculadas ao CDI 
e TJLP, conforme o caso e, portanto, refletem o valor atual de mercado. Os valores 
justos dos demais instrumentos financeiros detidos pela Companhia e suas contro-
ladas se aproximam de seus respectivos valores contábeis considerando as suas 
naturezas, prazos de vencimento e expectativas de perdas. Os valores contábeis e 
valores justos dos instrumentos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 
2021 e em 31 de dezembro de 2020, são como segue:

Controladora
31/12/21 31/12/20

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros
Caixa e bancos 14.856 14.856 6.967 6.967
Aplicações financeiras 424.094 424.094 106.840 106.840
Clientes 132.497 132.497 68.435 68.435
Empréstimos a partes relacionadas 39.114 39.114 35.314 35.314
Outros valores a receber,
 exceto despesas antecipadas 22.604 22.604 12.167 12.167
Passivos financeiros
Fornecedores 51.464 51.464 32.644 32.644
Credores por financiamento 13.925 13.925 - -
Empréstimos e financiamentos 127.433 127.433 107.844 107.844
Debêntures a pagar 657.691 657.691 256.456 256.456
Passivo de arrendamento 129.487 129.487 72.364 72.364
Empréstimos de partes relacionadas 72.443 72.443 72.443 72.443

Consolidado
31/12/21 31/12/20

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros
Caixa e bancos 94.802 94.802 27.399 27.399
Aplicações financeiras 467.242 467.242 169.911 169.911
Clientes 202.364 202.364 108.872 108.872
Outros valores a receber,
 exceto despesas antecipadas 32.471 32.471 25.084 25.084
Passivos financeiros
Fornecedores 114.153 114.153 51.816 51.816
Credores por financiamento 13.925 13.925 - -
Empréstimos e financiamentos 409.816 409.816 416.633 416.633
Debêntures a pagar 657.691 657.691 256.456 256.456
Passivo de arrendamento 193.134 193.134 131.308 131.308

Instrumento financeiro Categoria e forma de mensuração
Caixa e bancos Custo amortizado
Aplicações financeiras Custo amortizado
Clientes Custo amortizado
Empréstimos a partes relacionadas Custo amortizado
Outros valores a receber,
 exceto despesas antecipadas Custo amortizado
Fornecedores Outros passivos ao custo amortizado
Credores por financiamento Outros passivos ao custo amortizado
Empréstimos e financiamentos Outros passivos ao custo amortizado
Debêntures a pagar Outros passivos ao custo amortizado
Passivo de arrendamento Outros passivos ao custo amortizado
Empréstimos de partes relacionadas Outros passivos ao custo amortizado
a) Risco de taxa de câmbio.A controladora e a investida OceanPact Navegação pos-
suem instrumentos financeiros passivos (empréstimo - BNDES) que podem gerar 
impacto nos fluxos de caixa futuros e nos resultados em caso de variação significati-
va da taxa de câmbio do dólar norte-americano em relação ao real. A OceanPact ao 
celebrar contratos com a Petrobras atrela parte da receita à variação do dólar norte 
americano. Em média, dos contratos firmados com a Petrobras, 25% da sua receita 
está trelada à variação do dólar norte americano. Adicionalmente, a Administração 
monitora as evoluções nas taxas cambiais e os possíveis impactos das mesmas so-
bre suas operações. b) Risco de taxa de juros. A Companhia está exposta ao risco de 
taxa de juros sobre suas aplicações financeiras atreladas ao CDI e sobre determina-
dos saldos passivos de empréstimos e financiamentos, atrelados à CDI e TJLP, con-
forme o caso, e a Administração monitora os patamares e expectativas da taxa CDI 
e da TJLP e os possíveis impactos sobre suas operações. c) Risco de mercado. Em 
termos consolidados, o cliente Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. representou 58% 
do total da receita bruta consolidada do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
e, em conjunto com outras empresas do Grupo Petrobras (Petrobras Transporte S.A. 
- Transpetro e Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A.), representou 72% 
da receita bruta consolidada do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. d) Risco 
de liquidez. A Companhia e suas controladas gerenciam o risco de liquidez mantendo 
adequadas reservas, linhas de crédito bancárias para captação de empréstimos, por 
meio do monitoramento dos fluxos de caixa e perfis de vencimento. As tabelas abaixo 
demonstram análise dos vencimentos para os passivos financeiros em aberto, em 31 
de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020 (não descontado):

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Até 1 ano 51.464 32.644 114.153 51.816
De 1 a 2 anos - - - -
Fornecedores 51.464 32.644 114.153 51.816
Até 1 ano 27.860 34.954 64.399 82.167
De 1 a 2 anos 46.063 37.550 86.009 82.222
De 2 a 5 anos 57.835 35.977 163.985 148.362
Após 5 anos 10.346 13.030 154.806 167.282
Empréstimos e financiamentos 142.104 121.511 469.199 480.033
Até 1 ano 124.757 51.624 124.757 51.624
De 1 a 2 anos 204.967 78.828 204.967 78.828
De 2 a 5 anos 484.458 191.623 484.458 191.623
Debêntures a pagar 814.182 322.075 814.182 322.075
Até 1 ano 60.773 22.819 58.732 45.083
De 1 a 5 anos 64.345 42.457 149.617 92.179
Após 5 anos 66.791 72.969 66.791 73.152
Passivo de arrendamentos 191.909 138.245 275.140 210.414
Conforme mencionado na nota explicativa nº 25, os empréstimos com partes relacio-
nadas possuem prazo indeterminado e, portanto, não foram incluídos no demonstra-
tivo acima. e) Tabelas de sensibilidade. A Companhia e suas controladas efetuaram 
testes de análises de sensibilidade conforme requerido pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil e as IFRS, elaborados com base na exposição líquida às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos relevantes, em aberto no fim 
do período deste demonstrativo, assumindo que os valores dos ativos e passivos a 
seguir estivessem em aberto durante todo o período, ajustado com base nas taxas 
estimadas para um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, 
pode gerar resultados adversos. As taxas utilizadas para cálculo dos cenários pro-
váveis são referenciadas por fonte externa independente, cenários estes que são 
utilizados como base para a definição de dois cenários adicionais com deteriorações 
de 25% e 50% na variável de risco considerada (cenários A e B, respectivamente) na 
exposição líquida, quando aplicável, conforme apresentado a seguir: Variação Cam-
bial - USD. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía R$2.539 a pagar a 
fornecedores estrangeiros atrelado ao dólar e saldo de financiamentos a pagar ao 
BNDES de R$15.471. Para fins de consolidado, a Companhia e suas controladas 
possuíam saldos passivos atrelados ao dólar de fornecedores estrangeiros a pa-
gar de R$30.098, passivo de arrendamento de R$148.705 e financiamentos junto 

BNDES de R$278.164. Esses valores a pagar referente a fornecedores, passivo de 
arrendamento e financiamento junto ao BNDES são atrelados ao dólar norte-ameri-
cano, convertidos para reais à taxa vigente. Os efeitos no resultado antes dos impos-
tos, considerando o encerramento do exercício social a findar-se em 31 de dezembro 
de 2021, estão demonstrados a seguir, tendo como expectativa de mercado dados 
do boletim Focus (BACEN) divulgado em 14 de março de 2022.
Controladora - 31/12/21 Saldo em R$ Saldo em USD mil
Operações
Fornecedores 2.539 455
Empréstimos e financiamentos 15.471 2.772
Controladora Cenários
Variação de moeda 31/12/21 Provável 25% 50%
Dólar norte-americano 5,58 5,30 6,63 7,95
Impacto no resultado
Fornecedores 455 (128) 477 1.078
Empréstimos e financiamentos 2.772 (778) 2.910 6.569
Despesa (receita) (906) 3.387 7.647
Consolidado - 31/12/21 Saldo em R$ Saldo em USD mil
Operações
Fornecedores 30.098 5.393
Empréstimos e financiamentos 278.164 49.846
Passivo de arrendamento 148.705 26.647
Consolidado Cenários
Variação de moeda 31/12/21 Provável 25% 50%
Dólar norte-americano 5,58 5,30 6,63 7,95
Impacto no resultado
Fornecedores 5.393 (1.513) 5.660 12.780
Empréstimos e financiamentos 49.846 (13.982) 52.313 118.109
Passivo de arredamento 26.647 (7.475) 27.966 63.141
Despesa (receita) (22.970) 85.939 194.030
Taxa de juros - CDI. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas 
possuem saldos ativos e passivos consolidados atrelados à taxa CDI, compostos 
basicamente por títulos e valores mobiliários, equivalentes de caixa, debêntures e 
empréstimos e financiamentos. Tais saldos, em 31 de dezembro de 2021 apresen-
tam uma exposição líquida passiva de R$329.062 na controladora e uma exposição 
líquida ativa de R$304.495 no consolidado. Os efeitos no resultado antes dos impos-
tos, considerando o encerramento do exercício social de 2021, contendo tal análise, 
estão demonstrados a seguir, tendo como expectativa de mercado dados do boletim 
Focus (BACEN) divulgado em 14 de março de 2022.
Controladora Saldo em 31/12/21 Indexador
Operações
Equivalentes de caixa 361.897 99,8% do CDI
Títulos e valores mobiliários 62.197 99,8% do CDI
Debêntures a pagar 657.691 CDI + 5,13% a.a. (*)
Empréstimos e financiamentos 95.154 CDI + 4,01% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados ao CDI.
Controladora Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI 99,8% CDI
12,75% x 

99,8%
9,56% x 

99,8%
6,38% x 

99,8%
Equivalentes de caixa 361.897 (46.050) (34.528) (23.043)
Títulos e valores mobiliários 62.197 (7.914) (5.934) (3.960)
Despesa (receita) (53.964) (40.462) (27.003)
Controladora Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI
CDI + 

5,13%
12,75% + 

5,13%
15,94% + 

5,13%
19,13% + 

5,13%
Debêntures a pagar 657.691 117.595 138.575 159.556
Despesa (receita) 117.595 138.575 159.556
Controladora Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI
CDI + 

4,01%
12,75% + 

4,01%
15,94% + 

4,01%
19,13% + 

4,01%
Empréstimos e financiamentos 95.154 15.948 18.983 22.019
Despesa (receita) 15.948 18.983 22.019
Efeito líquido total exposição CDI 79.579 117.096 154.572
Consolidado Saldo em 31/12/21 Indexador
Operações
Equivalentes de caixa 396.530 99,2% do CDI
Títulos e valores mobiliários 70.712 99,2% do CDI
Debêntures a pagar 657.691 CDI + 5,13% a.a. (*)
Empréstimos e financiamentos 113.729 CDI + 4,06% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados ao CDI.
Consolidado Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI 99,2% CDI
12,75% x 

99,2%
9,56% x 

99,2%
6,38% x 

99,2%
Equivalentes de caixa 396.530 (50.153) (37.605) (25.096)
Títulos e valores mobiliários 70.712 (8.944) (6.706) (4.475)
Receita (59.097) (44.311) (29.571)
Consolidado Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI
CDI + 

5,13%
12,75% + 

5,13%
15,94% + 

5,13%
19,13% + 

5,13%
Debêntures a pagar 657.691 117.595 138.575 159.556
Despesa (receita) 117.595 138.575 159.556
Consolidado Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI
CDI + 

4,06%
12,75% + 

4,06%
15,94% + 

4,06%
19,13% + 

4,06%
Empréstimos e financiamentos 113.729 19.118 22.746 26.374
Despesa (receita) 19.118 22.746 26.374
Efeito líquido total exposição
 CDI Despesa (Receita) 77.616 117.010 156.359
Taxa de juros - TJLP. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas 
possuem saldos passivos consolidados atrelados à TJLP, compostos basicamente por 
empréstimos e financiamentos. Tais saldos, em 31 de dezembro de 2021 apresentam 
uma exposição passiva de R$16.661 na controladora e no consolidado. Com base na 
divulgação pelo BNDES foi obtida o valor atual da TJLP de 6,08%, sendo este definido 
como cenário provável. A partir desse cenário, foram calculadas variações de 25% e 
50% do indexador, representando as condições correspondentes a cenários distintos, 
sempre deteriorados.
Controladora e Consolidado Saldo em 31/12/21 Indexador
Operações
Empréstimos e financiamentos 16.661 TJLP + 0,12% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados à TJLP
Controladora e Consolidado Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

TJLP
TJLP + 
0,12%

6,08% + 
0,12%

7,60% + 
0,12%

9,12% + 
0,12%

Empréstimos e financiamentos 16.661 1.033 1.286 1.539
Despesa (receita) 1.033 1.286 1.539
33. Seguros. A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar segu-
ros em montantes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade e os riscos envolvidos em suas operações. Em 31 de dezembro de 2021, 
as principais apólices de seguro contratadas com terceiros que a Companhia e suas 
controladas possuem são as seguintes:
Natureza do seguro / 
 item segurado Seguradora Vigência (*) Valor segurado
Embarcações (Cascos) Fairfax Brasil Dez/2022 USD 440.528 mil

Embarcações (Clube P&I (a))
West of 
England Nov/2022 Até US$8.900 milhão

Responsabilidade civil AIG Jun/2022 Até R$10.000 mil
D&O Administradores Zurich Abr/2022 Até R$60.000 mil
RC Offshore Fairfax Brasil Jul/2022 USD 10.000 mil
Equipamentos ROV Fairfax Brasil Dez/2022 USD 3.250 mil

Seguros patrimoniais
Porto Seguro/
Mapfre/Chubb

Ago/2022 e 
Fev/2023 R$117.744 mil

(*) As apólices de seguro contratadas pela OceanPact são renovadas anualmente. 
(a) Seguro de responsabilidade civil relacionado a frota, com cobertura de sinistro 
no valor máximo indenizável de US$8,2 bilhões, limitado a US$1 bilhão para danos 
ambientais envolvendo poluição. 
34. Transações não Caixa. As transações apresentadas a seguir não envolveram 
caixa nos exercícios apresentados: • No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
a Companhia teve adições de imobilizado não pagas, no valor de R$7.313 na contro-
ladora e R$34.152 no consolidado. • No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
a Companhia teve gastos com emissões de ações não pagas, no valor de R$3.551 
na controladora e consolidado. • No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
investida Servmar liquidou um contrato de arrendamento de veículos, transferindo os 
itens no valor de R$2.516 para imobilizado. • No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021, a Companhia adquiriu a embarcação Pedra do Sal através de financiamen-
to com a Triunfo Logística Ltda. a ser pago em 72 parcelas mensais, conforme nota 
explicativa nº 20.3. 
35. Eventos Subsequentes. Em 14 de janeiro de 2022, a Companhia, no escopo da 
3ª emissão de debêntures (conforme nota explicativa nº 20.2), liquidou o empréstimo 
firmado pela controladora com o BNDES no valor total de R$ 14.550.
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Declaração da Diretoria Financeira sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia 

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Parecer do Comitê de Auditoria e Compliance da Oceanpact Serviços Marítimos S.A.

Declaração da Diretoria Financeira sobre o Parecer dos Auditores Independentes

Nos termos dos incisos VI do §1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e do art. 34, d, do Estatuto 
Social da Companhia, o Diretor Financeiro declara que revisou, discutiu a respeito e concordou com as demonstrações 
financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 24 de março de 2022

Eduardo de Toledo 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Nos termos dos incisos V do §1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e do art. 34, d, do Estatuto 
Social da Companhia, o Diretor Financeiro declara que revisou, discutiu a respeito e concordou com as opiniões expressas no 
parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 24 de março de 2022

Eduardo de Toledo 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Os membros do Comitê de Auditoria e Compliance da OceanPact Serviços Marítimos S.A., no exercício de suas atribuições 
e responsabilidades, conforme previsto no Regimento Interno do próprio Comitê, realizaram exame e análise do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021 e após análise, discussões e esclarecimentos prestados pela Diretoria Financeira da Companhia e pelos representantes 
dos auditores independentes e na confirmação de que o relatório dos auditores independentes será emitido sem ressalvas, 
os membros do Comitê de Auditoria e Compliance, decidiram, por unanimidade, recomendar a manifestação favorável pelo 
Conselho de Administração da Companhia em relação aos referidos documentos.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2022.
Ana Maria Siqueira Dantas

Coordenadora do Comitê de Auditoria e Compliance da OceanPact Serviços Marítimos S.A.
Marcus Vinícius Dias Severini

Membro do Comitê de Auditoria e Compliance da OceanPact Serviços Marítimos S.A.
Carlos Gustavo Perret Simas

Membro do Comitê de Auditoria e Compliance da OceanPact Serviços Marítimos S.A.
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Aos Acionistas e Administradores da OceanPact Serviços Marítimos S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da OceanPact Serviços Marítimos 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 re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Opinião sobre as demonstra-
ções financeiras individuais. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OceanPact Serviços Marítimos S.A. em 31 de de-
zembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Em nossa opinião, as de-
monstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira consolidada da OceanPact Serviços Marítimos S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho conso-
lidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards 
- IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria. Principais as-
suntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do perío-
do corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas 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. Reconhecimento da receita de serviços prestados, 
afretamento e locação. Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.5 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
a Companhia e suas controladas contabilizam receitas oriundas de prestação de serviços de acordo com o CPC 47 - Receita de 
Contrato com Cliente (equivalente à IFRS 15), considerando as seguintes etapas: (i) identificação do contrato; (ii) identificação das 
obrigações de desempenho; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação; e (v) reconhecimento 
da receita. Assim, as receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando (ou à medida que) as obrigações de desempe-
nho são satisfeitas com base no estágio de conclusão do contrato. Devido à relevância das receitas de serviços prestados, afreta-
mento e locação no contexto das demonstrações  financeiras individuais e consolidadas, consideramos esse assunto como sig-
nificativo para nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria. Avaliamos o ambiente de controles internos 
relacionados ao processo de reconhecimento das receitas de serviços prestados, afretamento e locação e efetuamos os seguin-
tes principais procedimentos de auditoria substantivos: (i) teste, em base amostral, no qual concluímos sobre a ocorrência e acu-
racidade por intermédio de inspeção de contratos, faturas e documentos de medição da prestação de serviços emitidos pela 
Companhia e aprovados pelos clientes; (ii) inspeção, em base amostral, da liquidação financeira dos respectivos recebíveis rela-
cionados a essas receitas reconhecidas no período corrente; (iii) testes substantivos de auditoria visando assegurar o adequado 
registro da receita de prestação de serviços, afretamento e locação no período correto pelo regime de competência (teste de 
“corte” da receita) analisando documentação suporte quanto à medição e ao período de execução dos serviços prestados; e (iv) 
avaliação da adequação das divulgações realizadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com o 
pronunciamento contábil CPC 47/IFRS 15. Com base nos procedimentos de auditoria planejados e efetuados, consideramos os 
valores contabilizados relativos às receitas de serviços prestados, afretamento e locação aceitáveis no contexto das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 
Outros assuntos. Demonstrações do valor adicionado. As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado 
(“DVA”), referentes ao exercício de findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Diretoria da Compa-
nhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executa-
dos com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação da nossa opinião, avaliamos se essas de-
monstrações estão reconciliadas com as demais demonstrações financeiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a 
sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, 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 demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor. A Diretoria da Companhia é responsável por essas outras in-
formações 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 esse respeito. Responsabilidades da Diretoria e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. A Diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo 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 ela-
boração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras , a não ser que a Diretoria pretenda liquidar a Companhia e 
suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • 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 entendimen-
to 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 de suas controladas. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar a 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 inade-
quadas. 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 operacio-
nal. • 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 in-
formações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do 
Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos respon-
sáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com 
os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das de-
monstrações financeiras do período 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, 24 de março de 2022.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores Independentes Ltda. - CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ
Diego Wailer da Silva - Contador - CRC nº 1 RS 074562/O-3

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Seguro Rural x Seguro Agrícola: entenda a diferença e suas implicações jurídicas

O Seguro Rural se 
apresenta como 
um dos mais im-

portantes mecanismos de 
desenvolvimento da po-
lítica agrícola do país, em 
razão da proteção que for-
nece aos segurados contra 
perdas decorrentes de fe-
nômenos climáticos adver-
sos, falha de equipamentos, 
entre outras adversidades. 
Ele é tão abrangente que 
protege, além das ativida-
des agrícolas, as atividades 
de pecuária, patrimônio 
dos produtores rurais, os 
produtos comercializados, 
insumos, vida dos animais 
e plantações, trazendo se-
gurança a quem empreende 
nessas atividades.

Assim, para a garantia de 
proteção dos produtores, é 
fundamental o prévio co-
nhecimento sobre os segu-
ros disponíveis no mercado, 
as coberturas oferecidas, os 
critérios de contratação, e 
como são realizados os pa-
gamentos de indenização 
em casos de eventos climá-
ticos adversos. Seguindo na 
linha do conhecimento dos 
produtos oferecidos pelas 
seguradoras, é importante 
diferenciar o Seguro Rural 
do Seguro Agrícola.

O Seguro Rural se sub-
divide nas modalidades que 
englobam o Seguro Agrí-
cola, pecuária, benfeitorias, 
produtos agropecuários, 
entre outros produtos. Já o 

Seguro Agrícola é um dos 
principais ramos do Seguro 
Rural, que tem o objetivo 
de proteger o investimento 
do produtor desde o plan-
tio. Ou seja, este seguro foi 
criado para proteção das 
plantações contra eventos 
climáticos, tais como grani-
zo, chuva excessiva, geada, 
ventos fortes e seca, garan-
tindo ao segurado a indeni-
zação pelo rendimento esti-
mado com a venda da sua 
colheita.

No Brasil, a implemen-
tação e administração do 
Seguro Rural como políti-
ca agrária começou com a 
constituição da Companhia 
Nacional de Seguro Agrí-
cola (CNSA), proposta por 
meio da Lei nº. 2.168/1954. 
Com o advento da Lei nº. 
5.969/1973, foi constituí-
do o Programa de Garantia 
da Atividade Agropecuária 
(Proagro), visando isentar 
o produtor rural de obri-
gações financeiras relacio-
nadas com operações de 
crédito.

A Constituição Federal 
de 1988, através do arti-
go 187, declarou o Seguro 
Agrícola como instrumento 
de planejamento e execução 
da Política Agrícola. Tais 
medidas foram importan-
tes, pois, ao longo dos anos, 
percebeu-se que a ausência 
de contratação de um Se-
guro Rural poderia levar os 
produtores a uma maior di-

ficuldade em manter as su-
as atividades, sucumbindo 
à primeira adversidade que 
eventualmente possa ocor-
rer.

Mesmo com a pandemia 
da Covid-19, dentre os três 
grandes setores da econo-
mia (Serviços, Indústria e 
Agropecuária), o setor agro-
pecuário emergiu como o 
único setor em crescimen-
to. Segundo estatísticas do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
em 2021, “o faturamento 
das lavouras cresceu 12,3%, 
e o da pecuária, 5,4%, com 
destaques para colheitas de 
soja, milho, cana-de-açúcar 
e café”.

Com um mercado cres-
cente, torna-se imprescin-
dível resguardar todo o in-
vestimento dos produtores 
através da contratação do 
Seguro Rural e suas moda-
lidades, viabilizando a con-
cretização do crescimento e 
expansão no mercado, além 
de minimizar riscos, trazen-
do tranquilidade e seguran-
ça em relação a eventos im-
previstos.

Apesar dos resultados 
positivos, mesmo nos últi-
mos anos em que as safras 
têm batido recordes, even-
tos climáticos de abrangên-
cia regional têm afetado os 
produtores, causando per-
das significativas em suas 
lavouras e, consequente-
mente, na sua rentabilidade. 

O que ratifica a contratação 
do Seguro Rural para garan-
tir a produtividade, evitan-
do perda de renda para o 
produtor, com o pagamen-
to das indenizações securi-
tárias.

A contratação poderá ser 
efetuada por qualquer pes-
soa física ou jurídica que 
queira cultivar ou produzir, 
ou explorar atividade pecu-
ária de espécies de animais 
contempladas pela apólice. 
O segurado deverá obser-
var todas as coberturas e 
a produtividade estipulada 
pela seguradora, fazendo a 
leitura atenta das condições 
gerais e particulares da apó-
lice, com ajuda de seu cor-
retor de seguros.

A título de exemplo, den-
tro do Seguro Rural na mo-
dalidade Agrícola, a apólice 
é contratada com a estipula-
ção do preço da lavoura, de 
determinado produto ver-
sus a produtividade estipu-
lada para aquele município 
ou para o produtor, a média 
da produtividade, chegan-
do-se em um valor máximo 
garantido pela apólice de 
seguro.

Como os seguros têm em 
sua raiz a boa-fé objetiva do 
segurado, não é permitida a 
presunção de que a segura-
dora possa ter conhecimen-
to de circunstâncias que 
não constem da proposta 
de seguro e daquelas que 
não lhes tenham sido co-

municadas posteriormente 
pelo segurado, conforme 
previsto nas condições ge-
rais e nas circulares da Su-
perintendência de Seguros 
Privados (Susep).

Em caso de sinistro, o 
produtor deve informar 
imediatamente à segurado-
ra, conforme orientações 
descritas nas condições ge-
rais da apólice, sob pena de 
perder o direito à indeniza-
ção. Constatado o prejuízo e 
o respectivo enquadramen-
to em uma das coberturas 
contratadas, o pagamento 
da indenização será realiza-
do em até 30 dias, contados 
do fornecimento de todas 
as informações exigidas pe-
la seguradora e que foram 
definidas no contrato.

Segundo dados do Mi-
nistério da Agricultura e do 
Desenvolvimento, estima-
-se que, em 2021 (janeiro 
a outubro), os agricultores 
receberam cerca de R$ 3,6 
bilhões em indenizações de 
Seguro Rural. Os valores 
indenizados pelas compa-
nhias seguradoras represen-
tam crescimento de 75,6% 
sobre os R$ 2,097 bilhões 
pagos no mesmo período 
de 2020. O ano passado 
fechou com total de R$ 2,5 
bilhões em pagamentos de 
sinistros.

Neste sentido, a Susep 
divulgou o compilado men-
sal dos principais dados re-
lativos ao desempenho do 

setor de Seguro Rural até 
novembro de 2021. Infor-
mações, estas, obtidas a par-
tir dos dados encaminhados 
pelas companhias segura-
doras. Os dados agregados 
são disponibilizados para 
diversos segmentos, dentre 
eles, o de Seguro Rural das 
atividades agrícolas, aquíco-
las, de florestas e pecuária.

Em relação a 2022, espe-
cialistas alertam para uma 
maior quantidade de even-
tos adversos, em especial os 
relacionados ao clima que 
gerou, desde dezembro de 
2021, recorde em abertura 
de sinistros. Neste sentido, 
a expectativa é de aumento 
no preço do prêmio (valor 
pago mensalmente pelos 
segurados), aumento do 
custo do seguro, pois as se-
guradoras vêm pagando um 
número crescente de inde-
nizações e o preço final da 
apólice está relacionado ao 
custo de produção e suas 
variáveis.

Diante deste cenário, a 
contratação do Seguro Ru-
ral e suas diversas modali-
dades se mostra imprescin-
divel frente às adversidades, 
especialmente consideran-
do a expansão do setor nos 
últimos anos, mesmo com a 
pandemia.

Marcos Lopes - Advogado, gestor em 
Direito Securitário e sócio do escritório 
Rücker Curi Advocacia e Consultoria 

Jurídica

Assine o jornal

Monitor Mercantil
(21) 3849-6444



34  l Monitor MercantilSexta-feira, 25 de março de 2022Financeiro

Nove em 10 consumidores têm,  
pelo menos, uma dívida em atraso 

Saldo da carteira de 
crédito deverá crescer 
0,7% em fevereiro

Governo chinês destina ajuda  
financeira aos governos locais do país

Estudo da Protes-
te Associação de 
Consumidores, in-

titulado “Aspectos do En-
dividamento” e realizado 
nas cidades de São Paulo 
e Rio de Janeiro, com 500 
entrevistados, teve como 
objetivo entender o grau 
de endividamento e quais 
comportamentos e fatores 
externos fazem com que o 
consumidor chegue até o 
endividamento. A pesquisa 
mostra que 92% dos con-
sumidores, que têm pelo 
menos uma dívida em atra-
so, relatam que estão sendo 
ainda mais cobrados que o 
ano anterior.

De acordo com os resul-
tados, 23% dos entrevista-
dos acreditam estar muito 
endividados, um crescimen-
to de 5% em relação a 2021. 
Destes, 36% têm pelo me-
nos uma dívida em atraso.

Focando nos dados re-
gionais, é possível verificar 
que os cariocas têm uma 
percepção maior do pró-
prio endividamento, sendo 
que 26% dos entrevistados 
consideraram-se muito en-
dividados, contra 21% dos 
paulistanos. No entanto, a 
percepção de endividamen-
to dos paulistanos cresceu 
10%, uma vez que em 2021 
eles somavam apenas 11% 
de muito endividados.

Segundo a pesquisa, 31% 
dos entrevistados já preci-
saram e conseguiram rene-
gociar uma dívida, porém, 
51% desses consumidores 
acharam as propostas de 

renegociação desvantajo-
sas. 80% apontaram os ju-
ros muito altos como uma 
das principais desvantagens, 
seguido de parcelamentos 
muito longos (46%).

Já levantamento realiza-
do pelo Instituto Fecomér-
cio de Pesquisas e Análises 
(IFec-RJ), da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado do Rio 
de Janeiro, com consumido-
res fluminenses mostra que 
os consumidores do estado 
estão mais confiantes em re-
lação a assuntos como em-
prego. Na pesquisa, houve 
uma queda no número de 
consumidores com medo de 
perder o emprego nos pró-
ximos três meses: de 60,1% 
para 57,1%. O percentual 
dos que não têm medo de fi-
car desempregados subiu de 
39,9% para 42,9%.

Em março, 39,5% dos 
entrevistados afirmaram 
que não tiveram medo de 
perder o emprego. Este ín-
dice correspondia a 38,3% 
no mês anterior. Em con-
trapartida, 41,6% tiveram 
muito receio em perder o 
emprego nos últimos três 
meses e 18,9% disseram 
que estavam com pouco 
medo.

Em relação à retomada 
econômica brasileira, ocor-
reu uma nova queda na 
confiança dos cidadãos: de 
38,6% para 32,4%, redução 
de 6,2 pontos percentuais. 
Para 52,1%, a economia vai 
piorar e 15,5% acreditam na 
estabilização.

Questionados sobre a ex-
pectativa da retomada eco-
nômica no Estado do Rio, o 
índice dos pessimistas apre-
sentou aumento: de 43,8% 
para 48,7%, crescimento de 
4,9 pontos percentuais. Por 
outro lado, o número de 
pessoas confiantes apresen-
tou redução de 35,4% para 
27,9%.

A quantidade consumido-
res fluminenses que afirma-
ram ter sofrido diminuição 
da renda familiar aumentou, 
indo de 52,6% (fevereiro) 
para 57,4% (março). Houve 
diminuição no percentual de 
pessoas que disseram ter au-
mentado a renda: de 13,3% 
para 9,7%.

Para os próximos três 
meses, a pesquisa mostra 
um aumento expressivo do 
pessimismo em relação ao 
mês anterior: a porcenta-
gem de entrevistados que 
acreditam em algum tipo 
de redução da renda fami-
liar nos próximos três me-
ses passou de 30,5% para 
37,4%. Já o número de pes-
soas que acreditam no au-
mento da renda apresentou 
queda nesse estudo, passan-
do de 29,9% para 21,8%.

O percentual de consu-
midores não endividados 
subiu de 32,8% para 33,2%. 
O total que se declarou en-
dividado ou muito endivida-
do apresentou leve queda, 
indo de 44,8% em fevereiro 
para 43,2% em março. O 
percentual dos que se dizem 
pouco endividados apre-
sentou leve aumento, indo 

de 22,4% no mês anterior 
para 23,7% na sondagem 
do mês corrente. A inadim-
plência registrada se mante-
ve no mesmo patamar do 
mês anterior, passando de 
28,2% para 28,4%. Além 
disso, o índice de fluminen-
ses pouco inadimplentes 
caiu de 18,5% para 17,9%. 
Já o número de cidadãos 
sem restrições apresentou 
leve incremento: 53,7%. 
Em fevereiro, o índice era 
de 53,2%. Entre os que se 
declararam inadimplentes, 
o cartão de crédito segue 
na liderança (63,2%), se-
guido pelas contas de luz, 
gás, água, internet e telefo-
ne (43,1%), crédito pessoal 
(25,3%), cheque especial 
(23%), IPVA (21,8%), IP-
TU (19%) e plano de saúde 
(15,5%).

Perguntados sobre os gas-
tos com bens duráveis nos 
próximos três meses, 26,6% 
dos consumidores afirma-
ram que devem aumentar 
esse tipo de consumo, apre-
sentando queda de 3,2 pon-
tos percentuais em relação 
a fevereiro (29,8%). Outros 
38,7% responderam que vão 
diminuir esses gastos – no 
mês anterior foram 39,5%, 
queda de 0,8 ponto percen-
tual. Já 34,7% responderam 
que irão manter esses gastos, 
enquanto na sondagem pas-
sada foram 30,8%.

A pesquisa ocorreu entre 
os dias 15 e 17 de março, 
contou com a participação 
de 380 consumidores do 
Estado do Rio.

O saldo total da 
carteira de crédi-
to deve crescer 

0,7% em fevereiro e o ritmo 
de expansão em 12 meses 
ficará estável em 16,3% (an-
te 16,4% do mês anterior). 
Já as concessões de crédito 
devem apresentar retração 
mensal de 3,1% em feve-
reiro, revela a Pesquisa Es-
pecial de Crédito da Febra-
ban (Federação Brasileira 
de Bancos) divulgada nesta 
quinta-feira a instituição. 
“O resultado de fevereiro 
deve mostrar contribuições 
positivas similares, tanto 
dos segmentos de Pessoa 
Física, com alta de 0,7%, 
quanto da carteira de Pes-
soa Jurídica, com estimativa 
de crescimento de 0,6%”.

A Pesquisa é divulgada 
mensalmente como uma 
prévia da Nota de Política 
Monetária e Operações de 
Crédito do Banco Central 
(que informará a nota na 
próxima quarta-feira) e as 
projeções são feitas com 
base em dados consolida-
dos dos principais bancos 
do país, que representam 
de 38% a 88% do saldo to-
tal do Sistema Financeiro 
Nacional, dependendo da 
linha, além de outras variá-
veis macroeconômicas que 
impactam o mercado de 
crédito.

Segundo a federação, os 
dados divulgados têm co-
mo referência valores con-
solidados de uma amostra 
relevante de instituições 
financeiras, que represen-
tam, a depender da linha de 
crédito, de 38% a 88% do 
saldo total do Sistema Fi-
nanceiro Nacional.

“O ritmo de expansão 
da carteira em 12 meses 
continua em um patamar 
bastante elevado, de dois 
dígitos, sinalizando que a 
oferta de crédito flui em um 
ritmo bastante forte, mes-
mo tendo em conta a atual 
conjuntura econômica e as 
condições financeiras mais 
adversas, com alta mais 
acentuada da Selic para con-
ter a inflação, além de um 
processo de arrefecimento 
da recuperação do nível de 
atividade econômica”, ava-
lia Rubens Sardenberg, di-

retor de Economia, Regula-
ção Prudencial e Riscos da 
Febraban.

Sardenberg também des-
taca que a carteira Pessoa 
Física com recursos livres 
deve mostrar um avanço 
mensal mais modesto, en-
tretanto o ritmo de cresci-
mento anual do segmento, 
em fevereiro de 22, seguirá 
forte e deve atingir 23,7% 
(ante 23,8% em janeiro de 
2022).

Pessoa jurídica

A expansão da carteira 
Pessoa Jurídica (+0,6%), 
por sua vez, deve ter uma 
ligeira aceleração no ritmo 
de expansão anual da car-
teira, para 9,9% ante 9,8% 
no mês anterior. O desem-
penho positivo deve vir da 
carteira livre (+1,3%), dada 
a baixa base de comparação 
de janeiro, quando normal-
mente as vendas no varejo 
são mais fracas, o que aca-
ba afetando a utilização de 
linhas de desconto e ante-
cipação. Já a carteira Pessoa 
Jurídica direcionada deve 
recuar 0,6%, ainda devido à 
redução dos programas pú-
blicos de crédito.

De acordo com a pesqui-
sa, as concessões de crédito 
devem apresentar retração 
mensal de 3,1% em feve-
reiro. No ajuste por dias 
úteis, contudo, esta variação 
corresponde a uma alta de 
1,8%, mostrando resiliência 
das concessões, apesar do 
ambiente mais desafiador 
da economia. Na visão acu-
mulada em 12 meses, o vo-
lume concedido deve atin-
gir 23,2%, maior valor da 
série histórica (desde 2013).

A Febraban explica que 
o crescimento ajustado por 
dias úteis deve vir das con-
cessões para as companhias 
(+6,3%), liderado pelas 
operações com recursos li-
vres para as grandes empre-
sas e, em menor grau, das 
concessões com recursos 
direcionados. Já as conces-
sões para as famílias devem 
recuar 2,0%, com queda es-
perada tanto nas operações 
com recursos livres como 
nas com créditos direciona-
dos.

A China informou 
que destinou 400 
bilhões de iuanes 

(US$ 62,9 bilhões) em paga-
mentos de transferência pa-
ra ajudar os governos locais 
a lidarem com a pressão dos 
reembolsos de impostos, 
afirmou nesta quarta-feira 
(24) o vice-ministro das Fi-
nanças, Xu Hongcai.

A alocação antecipada foi 
feita na segunda-feira - dias 

antes de 1º de abril, data 
prevista para o país come-
çar a aumentar a escala de 
restituições de crédito do 
imposto sobre valor agre-
gado (IVA) para apoiar as 
pequenas empresas, desta-
cou ele em uma coletiva de 
imprensa.

A China prometeu atri-
buir 1,2 trilhões de iuanes 
em pagamentos de trans-
ferências no total em 2022, 

para apoiar o trabalho dos 
governos locais para re-
duzir impostos e taxas e 
melhorar o bem-estar da 
população, disse Xu, subli-
nhando que o montante é 
suficiente para compensar 
a perda de receitas fiscais 
trazidas pelo reembolso de 
impostos. Os pagamentos 
de transferência ajudarão 
a assegurar que a política 
de reembolso de impostos 

do país seja plenamente 
implementada e que as fi-
nanças locais funcionem 
de forma estável, explicou 
Xu.

Segundo a agência Xi-
nhua, o total de reembolsos 
de créditos de IVA da China 
é de aproximadamente 1,5 
trilhões de iuanes este ano, 
com quase metade de todos 
os reembolsos realizados 
pelos governos locais.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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