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Ucrânia admite 
virar país  
neutro e paz
se aproxima

Rússia e Ucrânia concluíram 
nova rodada de negociações de 
paz cara a cara, na Turquia, duran-
te cerca de três horas. Negociado-
res ucranianos nomearam países 
que poderiam atuar como fiadores 
– como Canadá, Polônia, Israel e 
Turquia – para fornecer proteção 
internacional à Ucrânia. Delega-
dos russos disseram que Moscou 
reduziria suas operações militares.

A Ucrânia admite se tornar um 
país neutro, o que significaria não 
aderir à Otan nem sediar bases 
militares, como deseja a Rússia.

O conselheiro e negociador 
presidencial ucraniano Mykhailo 
Podolyak disse a repórteres que os 
resultados da reunião de terça-feira 
são suficientes para uma reunião 
no nível dos líderes. Enquanto isso, 
de acordo com a agência de notí-
cias Anadolu, Vladimir Medinsky, 
chefe da delegação russa, disse que 
as conversas em Istambul foram 
“construtivas”, e os presidentes 
dos dois países podem se reunir 
apenas quando um esboço de tra-
tado de paz for aprovado.

O presidente ucraniano, Volo-
dymyr Zelensky, disse que viu si-
nais positivos das negociações de 
paz. Ao mesmo tempo, disse que 
a Ucrânia está “consciente de to-
dos os riscos” e confiará apenas 
em “resultados concretos”.

Os preços do petróleo caíram. 
O contrato WTI para entrega em 
maio cedeu 1,6%, para fechar em 
US$ 104,24 o barril na Bolsa Mer-
cantil de Nova York. O petróleo 
Brent para entrega em maio caiu 
2%, para US$ 110,23 o barril na 
London ICE Futures Exchange.

Adriano Pires tem pressa em 
extrair petróleo do pré-sal
Presidente indicado da Petrobras falou ao ‘Monitor’

Dias antes de ser indica-
do para a presidência da 
Petrobras, o economista 

Adriano Pires concedeu entrevista 
ao Monitor Mercantil. Pergunta-
do se a privatização da Petrobras 
resolveria o problema da variação 
de preços dos combustíveis no 
Brasil, ele admitiu que não:

“A privatização da Petrobras 
não resolveria o problema da va-
riação de preços dos combustíveis 
no Brasil, mas traria a concorrên-
cia no refino. Se as refinarias da 
Petrobras já tivessem sido priva-
tizadas, nós já teríamos um maior 
investimento no refino e um mer-
cado concorrencial. Por exemplo, 
com a guerra na Ucrânia, países 
onde existe essa concorrência ti-
veram aumentos de preços meno-
res que no Brasil. A Petrobras as-
sinou um termo de compromisso 
com o Cade para vender metade 

da sua capacidade de refino, mas 
só conseguiu vender até agora 
uma refinaria pequena em Manaus 
(Refinaria Isaac Sabbá) e uma re-
finaria grande na Bahia (Refinaria 
Landulpho Alves), que representa 
14% da capacidade brasileira de 
refino”, afirmou Pires.

O presidente indicado da Pe-
trobras defendeu que a estatal 
“deveria se dedicar à parte de 
exploração e produção de óleo e 
gás, fazendo investimentos cada 
vez maiores para produzir cada 
vez mais, principalmente no pré-
-sal brasileiro. A guerra na Ucrâ-
nia pode até atrasar a transição 
energética, mas ela vai continuar 
numa velocidade menor. Por isso 
que nós temos que ter pressa pa-
ra extrairmos o petróleo do pré-
-sal. Daí a importância do papel 
de investidor da Petrobras e das 
demais empresas privadas. Caso 

isso não aconteça, numa hora 
dessas a profecia dos sindicalis-
tas da Petrobras vai se realizar 
e o petróleo será só nosso e de 
mais ninguém”.

Pires Concluiu: “Está havendo 
uma confusão muito grande no 
mercado quando o tema é a pri-
vatização da Petrobras. Trata-se 
de uma empresa integrada que 
explora e produz óleo e gás, além 
de refinar óleo para atender o 
mercado brasileiro, que hoje não 
importa 30% dos combustíveis 
que consome. Na minha opinião, 
antes de se pensar na sua priva-
tização, o primeiro passo a ser 
dado é concluir o programa de 
desinvestimentos e vender me-
tade da capacidade de refino da 
Petrobras.”

Leia o depoimento de outros 
três profissionais sobre o tema na 
páginas 18 e 20

Lula critica ligação com capital estrangeiro

Os petroleiros realizaram 
nesta terça-feira, no Rio 
de Janeiro, debate da 

categoria com o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva so-
bre os impactos dos preços dos 
combustíveis e o futuro da Pe-
trobras. O perfil “privatista” de 
Adriano Pires indicado nesta se-
gunda-feira para presidência da 
estatal, foi destacado por Lula, 

que vê com preocupação o fato 
de Pires estar ligado ao capital 
estrangeiro. “Uma empresa do 
porte da Petrobras tem que ter 
lucro, ninguém está falando pa-
ra ser deficitária, mas é preciso 
repartir esse lucro com quem é 
responsável pela estatal, que é o 
povo brasileiro”, enfatizou.

O ex-presidente recebeu da 
Federação Única dos Petroleiros 

(FUP) uma carta com propostas 
para o capítulo de Energia do 
Plano de Reconstrução do Bra-
sil, que defende uma nova políti-
ca de preços; a retomada do par-
que de refino, e a ampliação dele; 
a retomada das fábricas de ferti-
lizantes; e da distribuição, como 
BR Distribuidora, Liquigás e ga-
sodutos que foram vendidos pela 
Petrobras.

Economista defendeu vender metade da capacidade de refino da Petrobras

Perda de poder 
de compra 
alavanca greves 
por todo o país

As greves começam a pipocar 
no país. As altas da inflação, dos 
combustíveis e a consequente 
perda do poder aquisitivo estão 
levando o trabalhador a reivindi-
car melhores salários e benefícios 
para conseguir fazer a compra de 
mês no supermercado e a pagar as 
contas.

Nesta segunda-feira, no Rio de 
Janeiro, os garis da Comlurb ini-
ciaram uma greve por tempo in-
determinado. A categoria reivindi-
ca reajuste salarial e melhoria no 
valor de benefícios, como o ticket 
refeição.

Nesta terça-feira foi a vez dos 
rodoviários que também reivindi-
caram aumento de salários e be-
nefícios. A categoria já suspendeu 
a greve. Isso, porque foi conside-
rada ilegal pelo Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT).

Em São Paulo, também nesta 
terça-feira, os professores da re-
de estadual protestaram na As-
sembleia Legislativa de São Paulo 
contra a aprovação da nova carrei-
ra do magistério, proposta enviada 
pelo governador João Doria (PS-
DB) ao Legislativo no início deste 
mês. Os docentes queixam-se de 
reajuste de 10% “embutido” no 
PLC 3/2022, que poderá ser vota-
do ainda nesta terça, e pedem que 
o aumento seja votado separada-
mente ao texto que institui a nova 
carreira. Caso não haja a votação 
em separado, os professores en-
trarão em greve por tempo inde-
terminado.

Na esfera federal, na próxima 
sexta-feira, os funcionários do 
Banco Central cruzam os braços 
pedindo a extensão dos aumentos 
aprovados para os policiais fede-
rais no Orçamento de 2022.

Também os servidores do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) completaram uma semana 
parados nesta terça-feira. A princi-
pal reivindicação é a reposição de 
19,99% nos salários, que está há cin-
co anos sem reajuste. A paralisação 
já atinge 19 estados mais o Distrito 
Federal. Segundo o sindicato da ca-
tegoria, a greve continua enquanto 
não houver reajuste salarial.

Outra categoria que cruzou 
os braços foi a dos motoboys 
e motoristas de plataformas de 
transporte e delivery, como Uber 
e iFood. Eles pararam as ativida-
des nesta terça-feira para lutar por 
melhores condições de ganhos e 
trabalho. Os motoristas reclamam 
da alta dos combustíveis. Os tra-
balhadores prometem um “apa-
gão dos aplicativos” em 1º de abril 
em busca de direitos trabalhistas.
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Com ressalvas, 
podemos ver no 
Estado Islâmico 

um Estado Mínimo 
Neoliberal

As semelhanças 
da dominação 

capitalista liberal/
neoliberal com o 

feudalismo

Reflexões para teoria do Estado Nacional: Alta Idade Média
Felipe Quintas e 
Pedro Augusto 
Pinho

O período da histó-
ria ocidental, en-
tre a antiguidade 

e a modernidade, designado 
Idade Média, comporta di-
versificadas leituras, como 
sempre fruto das ideologias 
que as movem, já que o Me-
dievo constitui a matriz da 
Europa como a conhece-
mos.

Nosso objetivo é o es-
tudo dos Estados, desta 
construção que a socieda-
de humana sempre buscou 
construir para poder convi-
ver e alcançar os objetivos 
que as levaram a se unir. E, 
sob esta perspectiva, con-
frontando com a República 
Romana e mesmo com as 
alterações introduzidas por 
Augusto, o primeiro Impe-
rador de Roma, a Idade Mé-
dia é o retrocesso.

Nenhuma surpresa. A 
história não é um fluxo 
contínuo de avanços e pro-
gresso; é também avançar e 
retroceder conforme o po-
der que a move nas diver-
sas épocas. Aqui, na socie-
dade brasileira, após meio 
século de ganhos sociais 
e institucionais, a partir da 
Revolução de 1930, o Pa-
ís retrocedeu com o poder 
das finanças apátridas, que 
assumiu a nação brasileira 
na Nova República e está 
desmantelando o Estado 
Nacional e reescravizando 
o povo, com falácias do ti-
po “empreendedorismo” e 
“mercado”, capaz de dirigir 
melhor o povo, o País.

Estima-se que, ao início do 
Império, Roma teria 1 milhão 
de habitantes, a península ita-
liana, 8 milhões, e o Império, 
cerca de 55 milhões de pes-
soas. Neste conjunto havia 
terras férteis e áridas, zonas 
populosas e desérticas, sau-
dáveis e insalubres, exigindo 
a atenção do Imperador, co-
mo antes do Senado. A dife-
rença está na possibilidade de 
“um semideus” abarcar todas 
estas diferenças e a comple-
xidade das ações, ao invés do 
conjunto de homens que se 
reunia com objetivo de re-
solver problemas conhecidos 
pela sua própria origem ter-
ritorial.

A Idade Média trouxe 
outro grande agravante: re-
tirou, em parcela mais sig-
nificativa, da ação humana 
para a divina a solução dos 
problemas que afligem a 
vida cotidiana. A fragmen-
tação territorial do feuda-
lismo combinou-se com a 
unidade espiritual do cris-
tianismo, cindida primeiro 
pelo Cisma do Oriente, de 
1054, da qual se originou a 
Igreja ortodoxa, e o Cisma 
do Ocidente, mais conheci-
da como Reforma Protes-
tante, no século 16.

Hoje temos a perigosa 
instantaneidade, permitida 
pela cibernética, quando os 
Estados, que se veem cas-
trados pelas finanças, man-
têm o mesmo tempo das 
revoluções industriais, onde 
estagnaram.

O cientista político e his-
toriador francês Guy Her-
met (1934) escreveu ser 
patente a erosão da sobera-
nia dos Estados, “ligada ao 
caráter cada vez mais global 
dos equilíbrios econômicos, 
sociais, políticos, ideológi-
cos ou religiosos”.

Os governos buscam 
administrar componentes 
que já não estão sob seus 
controles. “É o caso das 
indústrias que, de um dia 
para o outro, são desloca-
das por multinacionais, tão 
poderosas quanto um país 
desenvolvido”, o que tam-
bém acontece “diante de 
instituições como o Banco 
Mundial ou o Fundo Mo-
netário Internacional, cuja 
influência ultrapassa a da 
maioria dos Estados” (“Na-
cionalismo e Cidadania na 
Europa Atual”, tradução 
de Monique Augras, para 
Revista Estudos Históricos, nº 
18, 1996).

Menos de três séculos 
após o esfacelamento do 
Império Romano, a ideolo-
gia imperante, o cristianis-
mo católico, sofre grande 
ataque. Em 630 surge o Is-
lã, na parte ocidental da pe-
nínsula situada entre o Mar 
Vermelho, o Mar Arábico e 
o Golfo Pérsico – Península 
Arábica.

O Mar Mediterrâneo, ao 
longo da evolução do Oci-
dente, foi o grande meio de 
comunicação. Seu controle 
garantiu o poder fenício, o 

cartaginês, o romano e se 
constituirá também no “ma-
re nostrum” islâmico. Islã ou 
Islão, “mundo dos crentes”, 
além do significado religio-
so tem, igualmente, o polí-
tico de Estado Teocrático, 
onde o chefe é a um só tem-
po líder da sociedade, chefe 
do Estado, e líder religioso.

O islamismo, como pen-
samento religioso, é a fusão 
de ensinamentos judaicos, 
católicos, das palavras de Ma-
omé, e do sincretismo destes 
pensamentos com a cultura 
árabe, onde primeiro se de-
senvolveu. Porém traz entre 
as obrigações dos fiéis, além 
da esmola, do jejum e das 
orações, a guerra aos infiéis. 
Esta última obrigação, asso-
ciada aos saques e ao paraíso, 
para onde iriam os mártires, 
são fatores que explicam a 
rápida expansão islâmica pe-
lo oriente e ocidente. Antes 
do fim do milênio, o islamis-
mo chegou à Ásia Central e 
transformou o mar Mediter-
râneo em seu mar.

Os árabes constituíram o 
império comercial medie-
val, trazendo produtos do 
oriente para o ocidente e 
vice-versa. Também provo-
caram mudanças na cultura 
com sua literatura e seu de-
senvolvimento científico.

A sede do poder islâmico 
provocou o deslocamen-
to de sua capital da Arábia 
para Damasco (Síria), sob 
os califas omíadas, depois 
para Bagdá (Iraque), sob 
os abácidas. Pelo século 10 
surgiram califados rivais no 
Egito e na Espanha, porém 
sempre seguindo o islamis-
mo. Eram brigas dentro de 
casa, que os vizinhos nem 
tinham como interferir, 
mas proliferaram centros 
decisórios, mantida apenas 
a capital religiosa na Arábia.

O poder de Maomé ti-
nha origem na religião. E 
foi com a religião que ele 
firmou acordos com popu-
lações árabes. Ao fim de sua 
vida, alguns governantes 
passaram a questionar seu 

poder ou a autoridade de 
Medina. Isso leva seu suces-
sor, Abu Bakr a se afirmar 
além da liderança religiosa 
e como liderança militar. E 
assim, durante várias déca-
das, a autoridade islâmica 
foi simultaneamente religio-
sa e militar.

Recordemos que o is-
lã se espalhava nas áreas 
em decadência do Império 
Romano, sem força militar, 
sem espírito público e com 
a religiosidade em processo 
de doutrinação pelos discí-
pulos de Cristo.

As tensões no interior 
dos islâmicos que levou a 
constituição de administra-
ções regionais e, após os 
quatro primeiros califas, a 
repartir geograficamente o 
poder, agora não mais esco-
lhidos por líderes, mas pelo 
processo hereditário.

As expansões islâmicas 
pelo ocidente, onde houve 
a invasão dos denominados 
povos bárbaros, teve diver-
sas diferenças com aquelas 
no oriente.

No ocidente constitu-
íram bases em Damasco, 
na Tunísia (Ifriqiya), e na 
Espanha. Pelo oriente che-
garam à Índia. A língua da 
administração passou a ser 
o árabe, que se manteve até 
nossos dias. A religião pas-
sou a se sobrepor aos inte-
resses das tribos e dos gru-
pos populacionais. Desse 
modo a autoridade pública 
passou a ser religiosa e mi-
litar.

Houve enorme retro-
cesso em confronto com 
a Roma da República, que 
teve a lei, elaborada, feita 
e refeita pela sociedade ci-
vil, como referência para as 
relações entre as pessoas e 
destas com o Estado. Em-
bora com diversas ressalvas, 
podemos ver no Estado Is-
lâmico um Estado Mínimo 
Neoliberal onde o poder do 
“mercado” é, por exemplo, 
o de Bispo Neopentecostal.

Não foram insignifican-
tes os pensadores, como o 
francês Pierre-Joseph Prou-
dhon (1809-1865) e, mais 
recentemente, o urbanista 
Joel Kotkin, autor do livro 
The Coming of  Neofeudalism: 
A warning to Global Middle 
Class (2020), que denuncia-
ram as semelhanças da do-

minação capitalista liberal/
neoliberal com o feudalis-
mo, com os donos do di-
nheiro assumindo a posição 
de senhores feudais contro-
ladores de territórios e de 
servos.

Voltando para a Idade 
Média propriamente dita, 
para governar as províncias 
mais distantes, os dirigen-
tes eram obrigados a dele-
gar para fiscais, exércitos 
profissionais e dispor de 
um sistema de informação. 
Porém os processos eram 
bastante simplificados pelo 
nível de complexidade da 
sociedade árabe, no Orien-
te Médio, desde a época da 
conversão ao Islã. Os diri-
gentes adotaram nomes co-
mo califas e imãs.

Das diferentes orienta-
ções resulta a vertente oto-
mana, que se valeu da maior 
permanência do Império 
Bizantino do que o Império 
Romano do Ocidente.

Em excelente e bem 
fundamentada análise, o 
historiador carioca Fran-
cisco Carlos Teixeira 
(1954) descreve a socie-
dade da Alta Idade Média 
(séculos 5 ao 10) como um 
mundo radicalmente neo-
liberal: sem Estado, com 
divisões sociais conforme 
os patrimônios e com es-
cravidão, esta fantasiada, 
como nos atuais uber ou 
microempreendedores in-
dividuais (Sociedade Feudal 
– guerreiros, sacerdotes e tra-
balhadores, 1982).

Teixeira registra a influ-
ência islâmica quando, ao 
controlar o Mediterrâneo, 
levou as populações euro-
peias (povos germânicos) à 
ruralização, limitando seus 
deslocamentos no entorno 
das propriedades, e levando 
para o norte do continente 
o eixo econômico. 

A decomposição da au-
toridade pública colocou 
a propriedade privada no 
centro do poder, donde os 
“direitos feudais” ou “prer-
rogativas senhoriais” alia-

dos aos “direitos divinos”, a 
tutela e proteção da Igreja, 
provoca a transformação da 
escravidão em novas moda-
lidades de trabalho não re-
munerado.

Outro evento significa-
tivo deste período ocorreu 
com a ação de Carlos Mag-
no (742-814). Este rei dos 
francos e dos lombardos 
recebeu de seu avô paterno, 
Carlos Martel (690-741), o 
reino livre da ameaça islâ-
mica. Martel derrotou os is-
lâmicos (Batalha de Poitiers, 
732) e assim impediu a ex-
pansão do islã pelo centro e 
norte da Europa. E de seu 
pai, Pepino o Breve (714-
768), embora sem sucesso 
na tentativa de reorgani-
zar o Império Romano do 
Ocidente, mas reprimindo 
revoltas de populações uni-
das pela etnia e se aliando à 
Igreja Católica, recebeu as 
bases para formação de um 
Estado.

O Império Carolíngio 
trouxe estrutura organiza-
cional onde o rei tinha o 
aconselhamento de nobres 
(Assembleia dos Condes) 
e da Igreja, um Bispo con-
sultor permanente. Criou 
também o Tribunal Régio 
e a Chancelaria para cui-
dar, respectivamente, da 
justiça e das relações com 
os 200 condados em que 
estava dividido seu terri-
tório.

Também Carlos Magno 
promulgou as primeiras leis 
escritas na Idade Média – as 
capitulares, aprovadas por 
Conselho de Representan-
tes – e, usando sua prerro-
gativa de Chefe religioso, 
erigiu igrejas por todo seu 
reino.

Ainda no domínio da 
organização do Estado, 
Carlos Magno estabeleceu 
funções como Camareiro, 
Copeiro, Marechal que dava 
significado, além da origem 
hereditária, aos ocupantes 
dos cargos.

Com a morte e a divisão 
entre seus netos, o Império 
começa a se desintegrar. Te-
remos novas alterações no 
Estado Medieval.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 

em ciência política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.
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O que deve fazer a ‘mão visível’

Nas últimas décadas, alguns países ocidentais não 
conseguiram encontrar um equilíbrio entre as 

funções do governo e o papel do mercado e caíram em 
crises econômicas e financeiras que arrastaram a econo-
mia global. Esta é uma das análises que ancoram a política 
econômica da China sob Xi Jinping, como consta no 
artigo sobre “Xiconomics: a visão da China sobre a inspi-
ração da governança econômica para o desenvolvimento 
global”, cuja introdução tratamos na coluna ontem.

Documentos do presidente chinês oferecem algumas 
pistas sobre como as economias podem permitir que a 
“mão visível” desempenhe melhor suas funções. “Para 
garantir que o governo desempenhe melhor suas funções, 
devemos transformar as funções governamentais, apro-
fundar a reforma do sistema administrativo, usar novos 
métodos administrativos, melhorar o sistema de macro-
controle e aprimorar o monitoramento das atividades de 
mercado”, disse Xi em um estudo coletivo do Birô Políti-
co do Comitê Central do Partido Comunista da China em 
2014. “Devemos fortalecer e melhorar os serviços públi-
cos e promover a equidade social, justiça e estabilidade, 
bem como a prosperidade comum”, acrescentou Xi.

Pauta dos trabalhadores

As centrais sindicais realizarão em 7 de abril, semana 
que vem, a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora 
– Conclat 2022 – Emprego, Direitos, Democracia e Vida. 
O evento será realizado no formato híbrido, na capital 
paulista, com transmissão por TV e redes sociais do movi-
mento sindical. Será lançada a Pauta da Classe Trabalha-
dora 2022, que está em elaboração.

“Além de propostas, o documento trará as reivindica-
ções do conjunto das centrais sindicais para garantir a in-
clusão e o protagonismo da classe trabalhadora no debate 
eleitoral e no pós-eleições. Essa Pauta será entregue aos 
candidatos/as à Presidência da República e ao Congresso 
Nacional”, divulgam as entidades.

“Mais do que nunca, o Brasil precisa de uma Pauta da 
Classe Trabalhadora que exija o compromisso de mudan-
ças no rumo do desenvolvimento brasileiro, com ênfase 
nas questões do trabalho, na proteção da vida e no forta-
lecimento da democracia”, definem as centrais.

Onde está a grana

Espera-se que a saída do ministro Milton Ribeiro não 
sirva de álibi para PGR e PF deixarem de investigar as 
saltitantes suspeitas de corrupção no MEC de Bolson-
aro. Mais discretas e polpudas, porém, são suspeitas de 
comissões e outras cositas mas em vendas de patrimônio 
público.

Rápidas

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Academia 
Assaí Bons Negócios 2022, para auxiliar comerciantes, 
ambulantes e micro e pequenos empreendedores do setor 
alimentício. A premiação pode chegar a R$ 14 mil por 
participante. Até 27 de abril pelo site premioacademiaas-
sai.com.br *** A cantora Ana Ruth se apresenta nesta 
quinta, às 19h, no Américas Shopping (RJ) *** Também 
nesta quinta, das 10h às 15h, o Bangu Shopping (RJ), 
realiza, em parceria com o Hemorio, campanha de doação 
de sangue *** A Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira, a concessão 
da Medalha Tiradentes ao secretário estadual de Fazenda, 
Nelson Rocha.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à CLÁUDIO 
SILVA FARIA e à sua mulher MÔNICA MELLO DUARTE PINTO, 
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
Sumária (Processo nº 0431973-75.2015.8.19.0001) proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BANDEIRANTE DIAS LEME contra 
CLÁUDIO SILVA FARIA, na forma abaixo: A DRA. JULIANA LEAL 
DE MELO, Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber por este 
edital aos interessados, que nos dias 07.04.2022 e 12.04.2022, às 
13:15 horas, através do site de leilões online: www.portellaleiloes.
com.br, pela Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, 
será apregoado e vendido, a Sala 806, do edifício situado na Rua 
Mariz e Barros, nº 1001, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: 
R$ 299.237,69 (duzentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta 
e sete reais e sessenta e nove centavos).- O edital na íntegra 
está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site www.
portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio 
de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

COSTA DO PERÓ PARTICIPAÇÕES LTDA 
CNPJ: 09.584.634/0001-03 

CONCESSÃO DE LICENÇA 
COSTA DO PERÓ PARTICIPAÇÕES LTDA. torna público que recebeu 
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
LI nº IN052707, com validade até 18 de março de 2028, que a autoriza 
para implantação de sistema viário do empreendimento denominado 
Resort Peró, consistindo da Avenida Projetada A e ruas 1, 2, 3, 4, 5 e 7, na 
ESTRADA DO GURIRI, S/N - PERÓ, município CABO FRIO. Processo nº 
E-07/508989/2012.

Cooperativa Bangu Taxi Service Ltda. Rua Santa Cecília, nº 5, 
Bangu, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21810-080 

CNPJ - 08.106.553/0001-35 (NIRE 334.0004731-1) 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Cooperativa de Motoristas Bangu Taxi Service Ltda, CNPJ: 
08.106.553/0001-35, representada neste ato por seu Diretor Presidente, 
convoca os seus 20 cooperados no gozo de seus direitos sociais para  
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária que será realizada em 8 de  
Abril, na sua sede própria, situada na Rua Santa Cecília, nº5, Bangu,  
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21810-080, com 1ª convocação às 13 horas  
com a presença de 2/3 dos cooperados, em 2ª convocação às 14 horas  
com metade mais um dos cooperados e em 3ª e última convocação às  
15 horas com a presença mínima de 10 cooperados para deliberarem  
sobre a seguinte pauta abaixo: 1. Prestação e Aprovação de contas do 
período de 01/01/2021 a  31/12/2021. 2. Eleição da Comissão Eleitoral; 
(Art. 46 do ES) (3 membros) 3. Eleição do Conselho de Administração; 
(Art. 32 ES) (5  membros) – mandato de 01/04/2020 a 31/03/2022. 4. 
Eleição para Conselho Fiscal (Art. 39 ES) (6 membros) – mandato de 
08/04/2021 a 07/04/2021. 5. Eleição para Conselho de Ética (Art. 41 
ES) (5 membros) – mandato de 08/04/2021 a 07/04/2021. 6. Eleição do 
Conselho Deliberativo; (Art 43 ES) (8 membros) – mandato de 08/04/2021 
a 07/04/2021. 7. Inclusão e Exclusão de cooperados (atualização do 
quadro  social). 8. Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. 

MARCELO PERES IGNACIO ROQUE 
Diretor Presidente.

SNEL - SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ Nº 33.591.918/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Sr. Dante José 
Alexandre Cid, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados, 
no gozo de seus direitos associativos, para participarem da Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 13 de abril de 2022, em primeira 
convocação às 10h30, deliberando, nesta, apenas com a presença mínima da 
maioria absoluta dos associados com direito a voto, e, em segunda e última 
convocação, com qualquer quórum, às 11h00. Em virtude da pandemia do 
coronavírus, a Assembleia Geral será realizada virtualmente, pela plataforma 
Zoom, franqueando-se o acesso a todos os associados. Para ciência prévia de 
todos, a pauta da assembleia será: 1. Aprovação das contas de 2021. Rio de 
Janeiro, 30 de março de 2022. Dante José Alexandre Cid - Presidente.

Caged: 326,5 mil empregos criados em fevereiro
Salário médio de admissão recuou 3,15%

O Brasil fechou o 
mês de fevereiro 
de 2022 com a 

criação de 328.507 empre-
gos formais, segundo ba-
lanço do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Novo Caged), apre-
sentado nesta terça-feira 
pelo Ministério do Traba-
lho e Previdência.O saldo 
de fevereiro foi resultado 
de 2,013 milhões de con-
tratações e 1,685 milhão de 
desligamentos.

Segundo a pasta foi o 
melhor resultado para o 
mês da série iniciada em 
2010, perdendo apenas pa-
ra 2021, quando o saldo foi 
de 397.915 postos. No en-
tanto, o salário médio real 
de admissão mensurado 
pelo Caged recuou de R$ 
1.939,80 em janeiro para R$ 
1.878,66 em fevereiro. O 
valor é menor que o regis-
trado em janeiro, com um 
decréscimo de R$ 61,14, o 
que equivale a uma variação 
de -3,15%.

O Ministério do Traba-
lho também informou que 
715,5 mil empregos (ante 
853 mil anteriores) ainda 
estavam vinculados à garan-
tia provisória de emprego 
pelo Novo Benefício Emer-
gencial (BEM) em feverei-
ro, saldo que deve chegar a 
173.876 em abril de 2022. 
Esse montante equivale a 
1,7% do estoque total de 
empregos e reflete os acor-
dos celebrados até 26 de 
agosto de 2021.

De acordo com o secre-
tário executivo do ministé-
rio, Bruno Dalcolmo, esta 

foi a primeira vez que o 
total mensal de admissões 
superou 2 milhões de va-
gas, considerando a série 
com declarações feitas den-
tro do prazo. O secretário, 
entretanto, destacou que o 
resultado não pode ser con-
siderado estrutural e que a 
tendência é de redução nas 
contratações.

“O que vemos aqui em 
fevereiro de 2022 do ponto 
de vista das admissões é al-
go importante a ser notado. 
Pela primeira vez estamos 
acima de 2 milhões de con-
tratações. É claro que não 
é possível se afirmar que é 
algo estrutural e que per-
manecerá nesse patamar”, 
disse. “Temos já registrado 
que é natural que se espere 
alguma desaceleração com 
relação ao nível de contra-
tação do ano passado. É um 
processo natural, as empre-
sas não continuarão con-
tratando naquele ritmo do 
ano passado para sempre”, 
acrescentou.

Os números mostram 
que, no mês de fevereiro, 
os cinco grupamentos de 
atividade econômica apre-
sentaram saldo positivo, 
com destaque para o setor 
de serviços, com geração de 
215.421 novos postos com 
carteira assinada, distribuí-
dos principalmente nas ati-
vidades de administração 
pública, defesa e seguridade 
social, educação, saúde hu-
mana e serviços sociais.

A indústria geral fechou 
o mês com 43 mil novos 
postos, concentrados es-
pecialmente na indústria 

de transformação, que ge-
rou 38.575 postos. A cons-
trução fechou o mês com 
39.453 novos empregos. 
Na sequência vêm a agri-
cultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultu-
ra que gerou 17.415 postos; 
e o comércio, com 13.219 
postos.

Com o resultado de feve-
reiro, o estoque de empre-
gos formais ativos ficou em 
41.157.217 vínculos, uma 
variação positiva de 0,8% 
em relação ao estoque do 
mês anterior. No acumula-
do de 2022, foi saldo regis-
trado é de 478.862 empre-
gos com carteira assinada, 
decorrente de 3.818.888 
admissões e de 3.340.026 
desligamentos.

Trabalho intermitente

Em fevereiro, o novo Ca-
ged registrou 25.396 admis-
sões e 16.568 desligamentos 
na modalidade de trabalho 
intermitente, gerando sal-
do de 8.828 empregos. Fo-
ram 5.287 estabelecimentos 
contratantes e 36 emprega-
dos celebraram mais de um 
contrato na condição de 
trabalhador intermitente.

“Do ponto de vista das 
atividades econômicas, o 
saldo de emprego na mo-
dalidade de trabalho inter-
mitente distribuiu-se por: 
serviços (6.906 postos), 
construção (1.115 postos), 
indústria geral (422 postos), 
agropecuária (207 postos) e 
comércio (178 postos)”, in-
formou a pasta.

Em relação ao trabalho 

em regime de tempo parcial, 
foram registradas 26.104 
admissões e 16.586 desliga-
mentos, um saldo de 9.518 
empregos. Foram registra-
dos 9.493 estabelecimentos 
contratantes e 158 empre-
gados celebraram mais de 
um contrato em regime de 
tempo parcial.

O saldo de emprego em 
regime de tempo parcial fi-
cou assim distribuído por 
setor: serviços (5.615 pos-
tos), indústria geral (2.286 
postos), comércio (1.167 
postos), construção (241 
postos) e Agropecuária 
(209 postos).

Regiões

Em fevereiro, 25 das 27 
unidades da Federação fe-
charam o mês com saldo 
positivo de empregos. Os 
destaques foram: São Paulo, 
com 98.262 postos; Minas 
Gerais, com 36.677 no-
vos postos; e Paraná, com 
28.506 postos. Os estados 
com menor saldo registrado 
foram o Amapá, que apre-
sentou um saldo positivo 
de 158 postos; seguido de 
Alagoas e Paraíba que apre-
sentaram saldo negativo, ou 
seja, fecharam 600 postos 
e 1.451 postos, respectiva-
mente.

Entre as regiões, a Su-
deste fechou fevereiro com 
162.442 novos postos. Na 
sequência vem o Sul, com 
82.898 postos de trabalho; 
Centro-Oeste, 40.930 pos-
tos; Nordeste, com 28.085 
postos; e a Região Norte, 
com 12.727 postos.

BC pretende manter serviços essenciais com greve

Nesta terça-feira, 
o Rio de Janeiro 
enfrentou as gre-

ves dos rodoviários e dos 
funcionários da companhia 
de limpeza urbana que rei-
vindicam aumento dos salá-
rios, corroídos pela inflação. 
A partir de 1º de abril será a 
vez funcionários do Banco 
Central também pretendem 
parar.

O Banco Central (BC) 
informou ter planos de 
contingência para manter o 
funcionamento de serviços 

essenciais durante a greve 
dos servidores do órgão. 
Em nota divulgada, o órgão 
assegurou o funcionamento 
de operações de mercado e 
de sistemas como o Pix, o 
Sistema de Transferência de 
Reservas (STR) e o Sistema 
Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic).

No comunicado, a autar-
quia informou reconhecer 
o direito dos servidores de 
promoverem manifestações 
organizadas e confiar na de-
dicação, qualidade e respon-

sabilidade dos servidores e 
de seu compromisso com 
a instituição e com a so-
ciedade. Na segunda-feira 
(28), os funcionários do BC 
aprovaram greve por tempo 
indeterminado a partir de 
1º de abril. A categoria pe-
de a extensão dos aumentos 
aprovados para os policiais 
federais no Orçamento de 
2022.

Desde o último dia 17, a 
categoria vinha fazendo pa-
ralisações diárias das 14h às 
18h. Desde o início do ano, 

os servidores do órgão vi-
nham trabalhando em esque-
ma de operação-padrão, com 
as equipes trabalhando mais 
lentamente, e atrasando a di-
vulgação de indicadores.

Nas últimas semanas, 
diversas publicações do 
BC, como o boletim Focus 
(pesquisa com instituições 
financeiras) e as respostas 
do questionário que an-
tecedem as reuniões do 
Comitê de Política Mone-
tária (Copom), saíram com 
atraso. 
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Ainda a água
Semana passada (quarta-feira, 23 de março), a coluna 

Empresa-Cidadã apresentou um conjunto de avanços 
observados no processo da reconstitucionalização do Chi-
le, especialmente no que se refere ao Ambiente, em espe-
cial aos recursos hídricos, como sujeito de direitos.

Avanços análogos já foram incorporados pelas constitui-
ções da Bolívia e do Equador, afirmando uma tendência para 
fazer frente ao imenso desafio de suprir as necessidades de 
água para suportar o crescimento demográfico de 2 a 3 bi-
lhões de pessoas, previsto já para os próximos 30 a 40 anos.

Fóruns da água I  
(14 de março de 2012)

Para a precisa compreensão do desafio a se enfrentado, 
entre outras medidas, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) realizou o Fórum internacional sobre a água no 
mundo. Vamos aqui recuperar alguns trechos da coluna 
Empresa-Cidadã, que tratou deste fórum, na época.

Em 14/3/2012, na coluna Empresa-Cidadã denominada 
“Fóruns da água (I)”, já constava que nas últimas déca-
das, foram criados estatutos éticos que buscam religar o 
Homem com a sua casa. Valores ainda hoje predominantes 
posicionaram o Homem no topo de uma escala que deix-
ou resíduos de arrogância discriminatória em relação ao 
próprio Homem e às outras expressões da Vida. No camin-
ho até a RIO+20, é oportuno reler alguns destes documen-
tos para, dela, resultarem os avanços necessários.

Um destes importantes estatutos éticos surgiu na históri-
ca Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambi-
ente Humano, realizada na Suécia, em junho de 1972. A 
Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano ain-
da era uma consideração arrogante, relativa a uma centrali-
dade do Homem e subordinação da Natureza, na condução 
dos esforços do reposicionamento necessário.

Teve, no entanto, o mérito de reconhecer, entre outros 
aspectos, o impacto da escala sem precedentes na transfor-
mação do ambiente, bem como a essencialidade do am-
biente para o gozo de direitos humanos fundamentais, a 
começar pelo direito à vida.

A Declaração de Estocolmo, de 1972, peca por estabelecer 
algumas dissociações indesejáveis, como nos casos do desejo 
dos povos pela melhoria e proteção ambientais e na exclu-
sividade dos governos na condução desta tarefa, ou da con-
sideração de que haveria problemas ambientais de ricos e de 
pobres, ou também da concepção de que existem interesses 
excludentes entre as gerações atual e futuras, ou ainda da cren-
ça mítica de que o desenvolvimento econômico resultaria in-
evitavelmente em melhor qualidade de vida.

São percepções ainda hoje entranhadas profundamente 
em nossos valores, que decorrem mais de interesses políti-
cos de busca de hegemonia do que de evidências históricas. 
Vinte e seis princípios dão forma à Declaração de Estocol-
mo, constituindo-se em um estatuto ético avançado para as 
circunstâncias de então.

O primeiro princípio refere-se ao Homem como titular 
do direito fundamental “à liberdade, à igualdade e ao des-
frute de condições de vida adequadas, em um meio ambi-
ente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, 
gozar de bem-estar”, sendo portador “solene de obrigação 
de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações 
presentes e futuras”.

Ainda no Princípio 1, mencionava-se que “as políticas 
que promovem ou perpetuam o ‘apartheid’, a segregação 
racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas 
de opressão e de dominação estrangeira permanecem con-
denadas e devem ser eliminadas.” Curiosamente, mais do 
que hoje, o mundo era povoado de ditaduras, inclusive o 
Brasil, que assinaram contra a dominação “estrangeira”, 
mas calaram diante da dominação, como se também neste 
caso pudesse haver uma dicotomia.

A concepção de que o Homem paira fora deste sistema 
verifica-se nos Princípios 3 e 4, especialmente neste, atribu-
indo ao Homem “a responsabilidade especial de preser-
var e administrar judiciosamente o patrimônio represen-
tado pela flora e fauna silvestres, bem assim o seu habitat” 
reconhecendo que se já encontravam “em grave perigo por 
uma combinação de fatores adversos.”

O mito do desenvolvimento econômico está expresso no 
Princípio 8, que menciona que o “desenvolvimento econômi-
co e social é indispensável para assegurar ao homem um ambi-
ente de vida e trabalho favorável e criar, na Terra, as condições 
necessárias à melhoria da qualidade de vida.”

Outra concepção questionável está expressa no Princípio 
16, que diz que “as regiões em que exista o risco de que a 
taxa de crescimento demográfico ou as concentrações ex-
cessivas de população, prejudiquem o meio ambiente ou 
o desenvolvimento, ou em que a baixa densidade de pop-
ulação possa impedir o melhoramento do meio ambiente 
humano e obstar o desenvolvimento, deveriam ser aplica-
das políticas demográficas que representassem os direitos 
humanos fundamentais e contassem com a aprovação dos 
governos interessados.”

O princípio inverte significados, omitindo o impacto 
gravíssimo dos padrões de produção, distribuição, finan-
ciamento e consumo a que alguns países chegaram e que a 
crise econômica presente é exemplo, e ressaltando o aspec-
to “apenas” grave, e politicamente menos indigesto para as 
economias hegemônicas, dos aspectos demográficos.

Mais de 60% parcelaram 
compras no supermercado

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE nº 35.300.338.421 - (Companhia Aberta)

Edital de convocação Assembleia geral ordinária e extraordinária
A ser realizada em 29 de abril de 2022

Convocamos os senhores acionistas da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” ou “Com-
panhia”), sociedade por ações aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria lima, nº 1.461, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921, inscrita no 
Registro de Empresas sob o NIRE 35.300.338.421 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Economia sob o nº 67.571.414/0001-41, registrada na Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 02070-2 (“Companhia”), nos termos do 
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”) e dos artigos 3º e 5º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 481”), a se reunirem, de modo exclusivamente presencial, em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 10:00, na sede da Companhia 
(“AGOE”), a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária: 
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório 
da administração, o relatório do Comitê de Auditoria, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer dos 
auditores independentes; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado relativo ao exercí-
cio encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da 
Companhia, com base nos limites previstos no estatuto social da Companhia, incluindo a nomeação 
do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (iv) eleger os membros do Conselho 
Fiscal da Companhia, com base nos limites previstos no estatuto social da Companhia. Em Assem-
bleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia 
para o exercício de 2022; e (ii) alterar e consolidar o estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), 
contemplando (a) a consolidação do caput do artigo 5º do Estatuto Social, em razão dos aumentos de 
capital social dentro do capital autorizado aprovados pelo Conselho de Administração; (b) reforma do 
Estatuto Social para adaptar à determinadas regras previstas no regulamento do segmento de listagem 
especial da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão denominado Novo Mercado, e (c) alterações pontuais e 
meramente formais na numeração e nas referências cruzadas contidas Estatuto Social. Documentos 
e informações à disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a 
serem discutidas na AGOE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo as propostas dos administra-
dores para a AGOE, encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia 
(www.ri.viver.com.br), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) 
e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por 
Ações, e Instrução CVM 481. Participação dos acionistas. Os acionistas titulares de ações emitidas 
pela Companhia (“Acionistas”) poderão participar da AGOE ora convocada por si, seus representan-
tes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca 
da documentação exigida constam no Manual dos Acionistas. Para participar na AGOE, os senhores 
Acionistas deverão apresentar originais ou cópias dos seguintes documentos: (i) documento hábil de 
identidade do Acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira 
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei das 
Sociedades por Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes do representante do acionista 
pessoa jurídica ou do gestor; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma 
da lei, na hipótese de representação do Acionista. Nos termos da Instrução CVM 481, a Companhia 
adotará o sistema de votação à distância, permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto à dis-
tância por meio de seus respectivos agentes de custódia, do escriturador das ações da Companhia ou 
diretamente à Companhia, conforme orientações constantes no Manual dos Acionistas. Os acionistas 
que não enviarem os documentos obrigatórios para sua participação até o dia 27 de abril de 2022, não 
poderão participar da AGOE. Apresentação dos documentos para participação na AGOE. Para fins 
de melhor organização da AGOE, solicita-se aos Acionistas da Companhia o depósito dos documentos 
relacionados acima na sede da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10º andar, CEP 01452-
921, aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores e Diretor Presidente, Sr. Ricardo Piccinini da 
Carvalhinha, no horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima 
de 48 horas a contar da hora marcada para a realização da AGOE.

São Paulo, 30 de março de 2022.
Rodrigo César Dias Machado

Presidente do Conselho de Administração

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE nº 35.300.338.421 - (Companhia Aberta)

Aviso aos Acionistas
A Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Companhia”) comunica aos senhores acionistas que, em 
atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei das Sociedades por Ações”), a cópia das demonstrações financeiras da Companhia referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório da administração, o 
relatório do Comitê de Auditoria, parecer do Conselho Fiscal e o parecer dos auditores independentes, 
e os demais documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2022, encontram-se à  disposição na 
sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1.461, Torre Sul, 10º pavimento, Jardim Paulistano, CEP 01452-921, bem como nos websites 
da Companhia (www.ri.viver.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.gov.br/cvm) e 
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). A Companhia esclarece, ainda, que a publicação 
dos documentos, conforme exigido pela regulamentação aplicável, será oportunamente realizada pela 
Companhia no Jornal Monitor Mercantil SP. São Paulo, 31 de março de 2022.

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
Ricardo Piccinini da Carvalhinha - Diretor de Relações com Investidores

Levantamento mos-
tra que 65% dos 
entrevistados par-

celam compras no setor de 
alimentação/supermercado 
no último ano. Foi o que 
apontou a segunda edição 
da pesquisa comportamen-
tal sobre aspectos do en-
dividamento, realizada pe-
la Proteste Associação de 
Consumidores nas cidades 
de São Paulo e Rio de Janei-
ro, com 500 entrevistados.

Eletrodomésticos fi-
caram em segundo lugar 
(54%) e eletrônicos em 
terceiro (49%). Focando 
nos dados regionais, 69% 
dos paulistanos parcelaram 
compras no setor de ali-
mentação/supermercado. 
Os cariocas não ficam mui-
to atrás, com 56%.

Ainda segundo levanta-
mento, 38% dos entrevis-
tados trabalham e precisam 
se deslocar até o serviço; 
50% dos cariocas precisam 
fazer esse deslocamento. 
Já os paulistas se destacam 
no trabalho remoto (48%). 
Além disso, 25% dos entre-
vistados precisaram arcar 
com transporte ou alimen-

tação para trabalhar. Des-
ses, 17% não recebem ne-
nhum tipo de benefício.

O estudo também apon-
tou que 42% dos cariocas 
tiveram que arcar com ali-
mentação e transporte pa-
ra trabalhar no último ano. 
Desses, 27% não recebem 
nenhum tipo de benefício. 
E que 17% dos entrevista-
dos que possuem vale-re-
feição ou vale-alimentação 
responderam que não con-
sideram o valor do benefí-
cio suficiente e que preci-
sam complementar. 41% já 
deixou de pagar uma conta 
para pagar despesas com 
alimentação.

Já de acordo com o estu-
do Radar Scanntech, após 
um início de ano fraco para 
o varejo alimentar, o mês de 
fevereiro revela retomada 
do crescimento nas vendas 
em valor (+9,2%), ainda 
abaixo da inflação, mas com 
menor retração nas unida-
des vendidas (-1,9%), tanto 
em supermercado quanto 
no atacarejo regional.

De acordo com o estudo, 
a maior frequência do con-
sumidor nas lojas (+3,2%) 

colabora para o crescimen-
to no mês e, apesar de apre-
sentar menor retração das 
unidades por compra, elas 
ainda retraem em torno de 
(-6%), ou seja, o consumi-
dor brasileiro continua pa-
gando mais e comprando 
menos produtos.

Ainda segundo o levan-
tamento, das principais ces-
tas que impulsionaram o 
aumento de vendas em va-
lor, a perecíveis se destaca 
com o maior crescimento 
(+11,5%) no ano, segui-
do por pet com (+11%), 
mas retraem em unidades. 
enquanto mercearia bási-
ca tem maior importância 
e apresenta maior cresci-
mento no atacarejo regional 
(+10,3%), já mercearia, tem 
maior participação e maior 
crescimento (+6,4%) no 
supermercado. A cesta de 
tabaco se mantém como a 
única com crescimento em 
todos os canais nas vendas 
tanto em valor quanto em 
unidades no país.

Outra categoria que 
chama atenção neste ano 
e tem importante reto-
mada de vendas em valor 

(+7,7%) e unidades (0,2%) 
no mês, é a cesta de bebi-
das; por outro lado, ob-
servando as categorias da 
cesta básica (arroz, leite 
UHT e feijão), são quase a 
totalidade da contribuição 
de negativa de vendas em 
valor, evidenciando que os 
consumidores de menor 
poder aquisitivo, continu-
am consumindo cada vez 
menos itens básicos. Vale 
ressaltar que arroz e feijão, 
além da retração em uni-
dades também entregaram 
redução de preços.

As regiões Norte 
(+9,1%), Centro-oeste 
(+8,7%) e Sul (+7,6%) 
apresentam crescimento 
superior de vendas em va-
lor no ano, com destaque 
para o Sul impulsionado 
pelo atacarejo regional e a 
Região Centro-oeste pelo 
Supermercado. Já o Estado 
de São Paulo apresenta re-
tomada de crescimento das 
vendas em valor no mês, 
mas ainda abaixo de janeiro 
deste ano. O Nordeste tem 
o pior desempenho do Bra-
sil, puxado pela queda do 
atacarejo regional.

4 milhões de metros de cabos foram roubados em 2021

Durante o ano pas-
sado foram rouba-
dos 4,12 milhões 

de metros de cabos de tele-
comunicações. Essa quan-
tidade, por mais um ano, 
seria suficiente para cobrir a 
distância entre o Oiapoque, 
no extremo norte do Brasil, 
até Chuí, no extremo sul. 
As ações criminosas deixa-
ram mais de 6 milhões de 
clientes sem acesso a ser-
viços de comunicação e, 
com isso, privados de con-
tato com serviços essenciais 
como polícia, bombeiros e 
emergência médica.

São Paulo segue sendo o 
estado que mais sofre com 
o roubo e furto de cabos 
de telecomunicações. Em 
2021, foram furtados 1,081 
milhão de metros. Em se-
gundo lugar ficou o estado 

do Paraná, com 608,5 mil 
metros de cabos furtados 
ou roubados, seguido pelo 
Rio de Janeiro, com 504,1 
mil metros. No Rio Grande 
do Sul, estado que ocupou 
a quarta posição, a quan-
tidade de cabos furtados 
aumentou 75% em 2021 na 
comparação com 2020, pas-
sando de 187.676 metros 
para 328.959 metros.

Ao longo de todo o ano 
de 2021, principalmente 
no segundo semestre, o se-
tor intensificou o diálogo 
com autoridades federais, 
estaduais e municipais pa-
ra a promoção de ações de 
combate ao furto, roubo e 
vandalismo de cabos e equi-
pamentos. Como reflexo 
dessas ações, em 2021, foi 
registrado um volume de 
cabos roubados 11% menor 

que o registrado em 2020, 
quando foram furtados ou 
roubados 4,6 milhões de 
metros.

O furto, o roubo e a re-
ceptação de cabos e equi-
pamentos causam prejuízo 
direto para os consumido-
res, que ficam sem acesso a 
serviços que se mostraram 
essenciais durante a pande-
mia, e para as empresas, que 
precisam repor esses equi-
pamentos. As ações crimi-
nosas comprometem ainda 
os serviços de utilidade pú-
blica como polícia, bombei-
ros e emergências médicas.

O setor de telecomuni-
cações tem defendido uma 
ação coordenada de segu-
rança pública envolvendo 
o Judiciário, o Legislativo e 
o Executivo, tanto o federal 
quanto os estaduais e mu-

nicipais, e a aprovação de 
projetos de lei que aumen-
tem as penas desses crimes 
e ajudem a combater essas 
ações criminosas.

O setor também defende 
a punição de empresas que 
compram equipamentos fur-
tados ou roubados, além da 
mudança da regra que pena-
liza as operadoras quando o 
serviço é interrompido em 
decorrência do crime.

 No final do ano passado, 
o setor divulgou uma Carta 
Aberta à Sociedade alertan-
do para o impacto dessas 
ações criminosas, que se 
soma a um outro problema 
ainda mais delicado, que é 
o bloqueio de acesso das 
equipes das prestadoras 
para a manutenção de seus 
equipamentos, usados para 
a prestação do serviço.
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Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente edital, 
ficam convocados os acionistas da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária, que se realizará às 11h00min do dia 29 de abril 
de 2022, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º 
andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item 1: Examinar e Votar as contas 
dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2021, conforme Relatório da Administração; Item 2: Examinar e 
Votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas 
Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, re-
ferentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; Item 3: 
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais (Art.195 - A da Lei 6404/76), 
no valor total de R$ 17.829.966,50 (dezessete milhões, oitocentos e vinte e 
nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Item 4: 
Ratificar os Juros sobre Capital Próprio distribuídos durante o exercício de 
2021,no valor total de R$13.200.000,01 (treze milhões, duzentos mil reais 
e um centavo) imputados aos dividendos obrigatórios do mesmo exercício, 
restando, ainda, o saldo de R$ 9.709.820,02 (nove milhões, setecentos e 
nove mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos) de dividendos obrigatórios 
a pagar. Item 5: Examinar e Votar Proposta de destinação do lucro líquido 
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, bem como a distri-
buição de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajustado do exercício 
de 2021, no valor de R$ 22.909.820,03 (vinte e dois milhões, novecentos e 
nove mil, oitocentos e vinte reais e três centavos), que deduzidos os Juros 
Sobre Capital Próprio imputados no montante de R$ 13.200.000,01 (treze 
milhões, duzentos mil reais e um centavo), resulta no saldo obrigatório de 
dividendos a pagar de R$ 9.709.820,02 (nove milhões, setecentos e nove 
mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos), conforme Proposta da Admi-
nistração; Item 6: Fixar em 04 (quatro) o total de membros que comporão o 
Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o mandado 
que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2023; Item 7: Fixar em 
até R$ 1.151.617,92 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, seiscentos 
e dezessete reais e noventa e dois centavos) a verba média mensal para 
remuneração do Conselho Administração, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal (se houver), para o período de maio de 2022 a abril de 2023; Item 8: 
Eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato que 
se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2023. Informações  Ge-
rais: (a) Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM 165/91, alterada pela 
Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação no capital 
social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto 
múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, é de 
5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 horas antes da realiza-
ção da Assembleia para tal requisição; (b) Encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no 
website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM – Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os documentos relacionados às 
deliberações previstas neste edital, conforme exigidos pela Instrução CVM 
481/09, como também, o Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) onde os 
acionistas poderão exercer o voto por meio de preenchimento e entrega 
do Boletim, obedecendo as regras estabelecidas nos artigos 21-A a 21-X, 
da Instrução CVM 481/09; (c) Caso o acionista seja representado por pro-
curador, este deverá estar constituído há menos de um ano, bem como, se 
for o caso, apresentar os atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e 
documentos comprobatórios de regularidade da representação por parte 
dos signatários das procurações, em estrita observância ao disposto no art. 
126 da Lei nº 6.404/76; e (d) Flexibilização das exigências para o exercício 
do direito de voto à distância, ante a situação de exceção decorrente da 
pandemia causada pela COVID-19, da seguinte forma: 1) Dispensando 
o Acionista de reconhecer firma na procuração ou no Boletim de Voto à 
Distância; 2) Dispensando a autenticação do RG, RNE, CNH para Pessoa 
Física; 3) Dispensando a autenticação dos documentos societários para 
Pessoa Jurídica; 4) Aceitando o envio dos documentos por e-mail, sem a 
necessidade de envio das vias originais por correio. Rio de Janeiro, 25 de 
março de 2022. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - 
Presidente do Conselho de Administração.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE nº 33.3.0031011-8

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA OCEANPACT 
SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da OceanPact Serviços Marítimos S.A. 
(“Companhia”) convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem, 
em primeira convocação, em 28 de abril de 2022, às 14 horas, para a Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGO/E”), a ser realizada de 
forma exclusivamente digital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
I. em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, acompanhadas dos pareceres emitidos pelos 
Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Fixar 
o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato;  
(iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) 
Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores; II. em 
Assembleia Geral Extraordinária: (v) Alterar o Estatuto Social da Companhia, 
de modo a incluir a Cláusula 21 e o inciso ‘xxx’ da Cláusula 30, bem como 
deliberar sobre a sua renumeração e consolidação. Informações Gerais: Os 
documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“LSA”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 
foram publicados no jornal Monitor Mercantil e encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (ri.oceanpact.
com), bem como nos endereços eletrônicos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”) (b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”)  
(gov.br/cvm). Também se encontram disponíveis nestes endereços eletrônicos 
os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/09, bem como todos os 
demais documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na AGO/E, 
inclusive o Manual de Participação. a) A instalação, em primeira convocação, da 
assembleia com relação às matérias de AGO observará o quórum legal previsto 
no art. 125 da Lei nº 6.404/1976, e, com relação à matéria de AGE (alteração 
do Estatuto Social da Companhia), dependerá da presença de acionistas que 
representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital votante. Caso tal quórum 
não seja alcançado, tal item ficará sujeito à deliberação em nova assembleia 
geral extraordinária a ser realizada em segunda convocação, hipótese em 
que a AGE será instalada com a presença de qualquer número de acionistas.  
b) Os acionistas poderão participar da AGO/E por meio de sistema eletrônico, 
utilizando-se da plataforma digital Zoom, ou por meio do Boletim de Voto a 
Distância, nos termos descritos abaixo e conforme as instruções detalhadas 
contidas no Manual de Participação (e, no caso da participação via boletim 
de voto, também no próprio boletim): i. Participação por meio de sistema 
eletrônico. Os acionistas que desejarem participar da AGO/E por meio eletrônico 
deverão enviar tal solicitação à Companhia pelo e-mail ri@oceanpact.com, 
impreterivelmente com antecedência mínima de 2 (dois) dias da realização da 
AGOE (ou seja, até o dia 26 de abril de 2022), a qual deverá ainda ser devidamente 
acompanhada da seguinte documentação do acionista para participação na 
AGO/E: (i) no caso de pessoa física, documento de identidade com foto e, no 
caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, atos societários e demais 
documentos que comprovem a representação legal do acionista e documento 
de identidade do respectivo representante; e (ii) extrato da sua posição acionária, 
emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da 
Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário 
central. A Companhia enviará as respectivas instruções para acesso ao sistema 
eletrônico de participação na AGO/E aos acionistas que tenham apresentado sua 
solicitação no prazo e nas condições acima. O acionista devidamente cadastrado 
que participar por meio da plataforma Zoom será considerado presente à AGO/E 
(podendo exercer seus respectivos direitos de voto) e assinante da respectiva 
ata, nos termos do art. 21-V, III e parágrafo único da Instrução CVM nº 481/09. 
Na hipótese de o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação 
por meio eletrônico não receber da Companhia o e-mail com as instruções para 
acesso e participação da AGO/E até as 15 horas (horário de Brasília) do dia 
27 de abril de 2022, este deverá então entrar em contato com a Companhia 
pelo telefone +55 (21) 3032-6749 – em qualquer cenário, antes das 11 horas do 
dia 28 de abril de 2022 – a fim de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por 
telefone) suas respectivas instruções para acesso. A Companhia, porém, não 
se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que o 
acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões 
alheias à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação 
do acionista na AGO/E por meio eletrônico. Os acionistas que solicitem sua 
participação por meio eletrônico deverão se familiarizar previamente com 
o uso da plataforma digital Zoom, bem como garantir a compatibilidade de 
seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da plataforma (por 
vídeo e áudio). Por fim, a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da 
AGO/E, acessem a plataforma com, no mínimo, 30 minutos de antecedência 
do horário previsto para início da AGO/E a fim de permitir a validação do acesso 
e participação de todos os acionistas que dela se utilizem.  ii. Participação via 
boletim de voto a distância: Os acionistas podem enviar seus boletins de voto 
a distância: (i) por meio de seus respectivos agentes de custódia, no caso dos 
acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; (ii) por meio do 
escriturador das ações da Companhia, no caso de acionistas titulares de ações 
depositadas no escriturador; ou (iii) em qualquer caso, diretamente à Companhia, 
conforme as orientações e prazos estabelecidos no boletim, na Instrução CVM 
nº 481/09, no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia e no Manual 
de Participação da AGO/E. O acionista que optar por exercer o seu direito de 
voto a distância por meio do envio do boletim de voto a distância diretamente à 
Companhia deverá encaminhá-lo acompanhado de toda a documentação do 
acionista para participação na AGO/E (conforme detalhada no item ‘c.i’ acima) e 
de quaisquer outras indicadas no próprio boletim, e recebido pela Companhia, em 
plena ordem e de acordo com o disposto acima, até 7 (sete) dias antes da data de 
realização da AGOE, ou seja, até 21 de abril de 2022 (inclusive). No caso de envio 
direto à Companhia, o boletim de voto (acompanhado dos demais documentos 
exigidos) deverá ser enviado preferencialmente por meio eletrônico, ao e-mail  
ri@oceanpact.com.  Caso o acionista deseje ser representado na AGO/E por meio 
de procurador, além dos documentos mencionados acima, deverá apresentar o 
respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade 
de seu(s) procurador(es) que o representará(ão) na AGO/E. Da mesma forma, a 
Companhia solicita que tais instrumentos também sejam previamente enviados 
à Companhia, em conjunto com os demais documentos para participação na 
AGO/E mencionados acima (e nos mesmos prazos). Caso o acionista opte pela 
entrega física de documentos, estes deverão ser depositados na sua sede social, 
na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 
(11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, Rio de Janeiro – RJ, aos cuidados 
do Departamento de Relações com Investidores, respeitando-se os mesmos 
prazos estabelecidos para a entrega por meio eletrônico. 

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. 
Luis Antonio Gomes Araujo

Presidente do Conselho de Administração

 CONCESSÃO DE LICENÇA
ABORGAMA DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.462.743/0006-01, torna público que 
recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Econômico, Inovação e 
Simplificação – SMDEIS, através do processo Nº 14/200.703/2016, Licença 
Ambiental Municipal de Recuperação e Operação LMRO Nº 00154/2022 com 
validade de 02/03/2027 para Armazenamento Temporário de RSS Grupo B e 
Industriais Classes I e II, Pequenas Manutenções de Veículos, Lavagem, Ga-
rageamento de Frota Própria e Gerenciamento de Áreas Contaminadas, situ-
ado na Rua Viúva Cláudio, nº 417 – Jacaré, município do Rio de Janeiro - RJ.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
(“Companhia”) 

Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5

Disponibilização do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária a ser realizada em 29 de abril de 2022, às 11 horas. A Companhia 
vem informar sobre a disponibilização do Edital de Convocação acima mencionado 
na página da internet deste jornal, na mesma data desta edição impressa, a qual 
poderá ser acessada através do seguinte link: https://monitormercantil.com.br/
caderno-digital/

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022. 

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA DA BEMOBI MOBILE TECH S.A.
Ficam os Senhores acionistas da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”) 
convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 29 de abril de 2022, às 15:00 horas (“AGO”), de forma 
exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I, e artigo 
21-C, §§2º e 3º, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 
(“Instrução CVM 481”), através da plataforma eletrônica Google Meets 
(“Plataforma Eletrônica”), com link de acesso a ser encaminhado aos 
acionistas habilitados, sem prejuízo da possibilidade de votação à distância 
por meio do envio de boletim de voto à distância (“BVD”) previamente à 
realização da assembleia, sobre a seguinte ordem do dia: 1 - deliberar 
sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de  2021; 2 - deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 
bem como a distribuição de dividendos; 3 - fixar a remuneração global dos 
administradores da Companhia para o exercício de 2022; 4 - deliberar 
sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração 
da Companhia no próximo mandato unificado de 2 (dois) anos, que se 
encerrará na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2024; 5 - 
eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração 
da Companhia; e 6 - deliberar sobre a caracterização da independência 
dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho 
de Administração. Informações Gerais: Este edital de convocação, a 
proposta da administração, bem como os documentos e as informações 
pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia antes mencionada, em 
especial os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e 
os demais previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 480 e nº 481, encontram-se disponíveis na sede da Companhia 
e, também, nas páginas da Companhia (ri.bemobi.com.br), da B3 (www.
b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. 
Em que pese a pandemia da COVID-19 no Brasil apresentar um cenário de 
menor gravidade, a Assembleia, por medida de resguardo, será realizada 
de modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação do Acionista 
somente poderá ser via Plataforma Eletrônica, pessoalmente ou por 
procurador devidamente constituído nos termos do artigo 21-C, §§2º e 3º 
da Instrução CVM 481, caso em que o Acionista poderá: (i) simplesmente 
participar da Assembleia, sem necessariamente votar; ou (ii) participar 
e votar nas Assembleias Gerais. Em atendimento ao artigo 4º, inciso I, 
da Instrução CVM nº 481/09 e ao artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, 
informa-se que o percentual mínimo de participação no capital votante 
necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para a 
eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos 
termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, é de 5%. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 141, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a Companhia destaca a 
importância de que eventuais pedidos de voto múltiplo sejam feitos com 
antecedência, de modo a facilitar seu processamento pela Companhia e a 
participação dos demais acionistas, nacionais e estrangeiros. Participação 
dos Acionistas via Plataforma Eletrônica: Somente poderão participar 
e votar na AGO via Plataforma Eletrônica aqueles que sejam identificados 
como acionistas em extrato expedido pela instituição financeira depositária 
das ações escriturais ou pela instituição responsável pela custódia, 
conforme o caso, pessoalmente ou por seus representantes legais ou 
procuradores. O link de acesso à AGO será disponibilizado pela Companhia 
àqueles acionistas que se habilitarem para participar, por meio do envio, 
dos documentos abaixo indicados para o endereço eletrônico assembleia@
bemobi.com.br (com solicitação de confirmação de recebimento), em até 
2 (dois) dias antes da data de realização da AGO, ou seja até 27 de abril 
de 2022. Nos termos do artigo 5º, §3º da Instrução CVM nº 481/09, 
não será admitido o acesso à Plataforma Eletrônica de acionistas 
que não apresentarem os documentos de participação necessários 
no prazo aqui previsto. (a) no caso de pessoa física: documento de 
identidade com foto (Carteira de Identidade Registro Geral - RG, a Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH, passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas 
pelos órgãos da Administração Pública); (b) no caso de pessoa jurídica ou 
fundo de investimento: o representante do acionista deverá apresentar: (i) 
documento de identidade do representante com foto (Carteira de Identidade 
Registro Geral - RG, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, passaporte, 
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras 
funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública); (ii) atos 
societários e/ou documentos pertinentes que comprovem os poderes dos 
signatários (iii) o instrumento do mandato com o reconhecimento de firma 
do outorgante; e (iv) comprovante expedido pela instituição financeira 
prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia com, no 
máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da AGOE 
e, relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de 
ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, 
emitido pelo órgão competente. Em princípio, todos os documentos dos 
acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas 
dos signatários por Tabelião ou Notário Público, devem ser apostilados ou, 
caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção 
de Haia (Convenção da Apostila), devem ser legalizados em Consulado 
Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta 
Comercial e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos 
da legislação então em vigor. Participação dos Acionistas via BVD: Além 
da participação na AGO por meio da Plataforma Eletrônica, também é 
admitido o voto à distância por meio do preenchimento e entrega do BVD, 
nos termos do artigo 21-A da Instrução CVM 481, aos agentes de custódia, 
ao escriturador das ações da Companhia ou diretamente à Companhia. As 
informações completas para a participação digital e/ou para o envio do BVD 
estão disponíveis na Proposta da Administração disponível para consulta 
na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://
ri.bemobi.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.
br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br – Sistema Empresas.NET). Rio de 
Janeiro, 28 de março de 2022.  Lars Boilesen - Presidente do Conselho 
de Administração da BEMOBI MOBILE TECH S.A.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE: 3330026228-8
AVISO AOS ACIONISTAS 

A FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. (“Companhia”) 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 encerrado em 31 de 
dezembro de 2021.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022
Eugênio Ricardo Araújo Costa

Diretor-Presidente

Fitch retira ratings da Lojas Americanas S.A Até 8 de abril para 
participar da seleção do 
fundo garantidor de biogásMudanças marcaram o fim do controle liderado por 40 anos

A Fitch Ratings re-
tirou os ratings 
da Lojas Ame-

ricanas S.A, uma vez que 
esta entidade deixou de 
existir, após a reestrutura-
ção corporativa do grupo 
que aconteceu em dezem-
bro do ano passado. “Des-
ta forma, a agência deixará 
de fornecer ratings à com-
panhia ou realizar a sua 
cobertura analítica”, des-
tacou relatório da agência 
de classificação de risco.

No momento da retira-
da, os IDRs (Issuer De-
fault Ratings – Ratings de 
Inadimplência do Emis-
sor) de Longo Prazo em 
Moedas Estrangeira e Lo-
cal da Lojas Americanas 
eram ‘BB’ e ‘BB+’, respec-
tivamente, e o Rating Na-
cional de Longo Prazo era 
‘AAA(bra)’. A Perspectiva 

do IDR em Moeda Local 
e a do Rating Nacional 
de Longo Prazo era Es-
tável, enquanto a do IDR 
em Moeda Estrangeira era 
Negativa.

A Fitch continua classi-
ficando a Americanas S.A. 
com os IDRs de Longo 
Prazo em Moedas Estran-
geira e Local ‘BB’ e ‘BB+’, 
respectivamente, e com o 
Rating Nacional de Lon-
go Prazo ‘AAA (bra)’. O 
IDR em Moeda Local e o 
Rating Nacional de Lon-
go Prazo têm Perspectiva 
Estável, e o IDR em Mo-
eda Estrangeira, Negativa. 
Os títulos no montante de 
USD500 milhões emitidos 
por meio da B2W Digital 
Lux S.a.r.l. e de US$500 
milhões emitidos pela JSM 
Global S.a r.l. são classifi-
cados em ‘BB’.

Cenários de rating

Segundo a agência de 
classificação de risco, os 
ratings de crédito em es-
cala internacional de em-
presas não financeiras 
têm o melhor cenário de 
elevação (definido como 
o 99º percentil de transi-
ções de ratings, medido 
em uma direção positiva) 
de três graus ao longo de 
um horizonte de rating de 
três anos; e o pior cenário 
de rebaixamento (definido 
como o 99º percentil de 
transições de ratings, me-
dido em uma direção ne-
gativa) de quatro graus ao 
longo de três anos.

A faixa completa de me-
lhores e piores cenários de 
ratings de crédito para todas 
as categorias de rating varia 
de ‘AAA’ a ‘D’. Os melhores 

e piores cenários de ratings 
de crédito se baseiam no 
histórico de desempenho. 
Informações adicionais so-
bre a metodologia utilizada 
para determinar os melho-
res e piores cenários de ra-
ting específicos do setor es-
tão disponíveis.

A  incorporação das 
ações da holding (LAME3 
e LAME4) pela segunda 
empresa (AMER3) aconte-
ceu em 13 de dezembro de 
2021 quando as Lojas Ame-
ricanas e a Americanas SA 
oficializaram a mudança, 
que marcou o fim do con-
trole acionário do grupo 
que reunia Jorge Paulo Le-
mann, Beto Sicupira e Mar-
cel Telles após cerca de 40 
anos à frente dos negócios. 
Mas os três investidores vão 
se manter como acionistas 
relevantes da companhia.

A Abiogás (Associa-
ção Brasileira de 
Biogás prorrogou 

o edital para seleção de ges-
tora do fundo garantidor de 
biogás até o dia 8 de abril 
de 2022. O fundo garan-
tidor de biogás é um novo 
instrumento financeiro que 
tem o objetivo de acelerar 
os investimentos em biogás. 
“A associação nasceu em 
2013 e busca transformar 
a energia elétrica, combus-
tível e térmica, geradas pe-
lo biogás, em commodities 
energéticas amplamente uti-
lizadas, com uma participa-
ção de 10% na matriz bra-
sileira”, ressaltou em nota a 
Abiogás.

Durante o ano de 2021 
foi desenvolvido pela ABio-
gás, em parceria com o CPI/
Brasil Lab, uma estrutura 
preliminar para o fundo em 
questão. Após uma pesquisa 
sobre a implementação de 

fundos garantidores priva-
dos, concluiu-se que a me-
lhor forma de se estruturar 
este instrumento financeiro 
seria como um fundo de ren-
da fixa, cujo mandato pos-
sibilita a colocação das suas 
cotas como garantia. 

A ABiogás terá um papel 
de certificar os projetos que 
serão submetidos ao fundo 
para tomar essas garantias. 
A associação avaliará os pa-
râmetros técnicos e econô-
micos dos empreendimen-
tos para reduzir os riscos do 
fundo e auxiliará o gestor 
na busca por investidores.

Os proponentes podem 
apresentar propostas dife-
rentes do exposto no edital 
ou que não contemplem 
todos os pontos de acor-
do com as suas estratégias 
de investimento e caberá 
à ABiogás decidir se con-
forme proposto, podem se 
aplicar ao fundo.
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Edital de 1ª convocação de 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas

Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTI-
COS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar no dia 29 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 Esta-
tuto 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, 29 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

Cancelamento do Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral 
Extraordinária de Acionistas

Ficam informados os senhores acionistas que a Assembleia a ser re-
alizada em 26 de abril de 2022, conforme convocações publicadas nas 
edições do jornal Monitor Mercantil nos dias 24, 25 e 28 de março de 2022 
(nos formatos impresso e digital), está cancelada, sendo remarcada para 
o dia 29 de abril de 2022. Rio de Janeiro, 29 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

Edital de Convocação 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

 Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia” ou 
“Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
(“Assembleia” ou “AGOE”) que será realizada no dia 29 de abril de 2022, às 10h00, 
de modo parcialmente digital, sendo facultada (i) a participação presencial na 
sede social da Companhia localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 5, 
6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-907 ou (ii) a participação 
a distância, conforme detalhado abaixo, nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da 
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada  
(“ICVM nº 481/2009”), e dos Artigos 121, 124 e 132 da Lei n.º 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por 
Ações”), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (A) Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a 
proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2022; (iii) deliberar 
sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iv) fixar a remuneração anual 
global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. (B) Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a alteração e consolidação 
do Estatuto Social da Companhia para inclusão de novas regras de governança 
corporativa, bem como para adaptá-lo às regras do regulamento de listagem do 
segmento especial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão denominado Novo Mercado. 
Os documentos e informações necessários para a participação e exercício do 
direito de voto na AGOE encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na 
forma do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, na sede social da 
Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 5, 6º andar, Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-907, e nas páginas da internet da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) (www.cvm.gov.br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a partir 
da presente data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades 
por Ações, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme 
alterada (“ICVM nº 480/2009”), da ICVM nº 481/2009 e do Estatuto Social da 
Companhia. Instruções Gerais para a Participação na Assembleia:  
I. Participação Presencial. Nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social, a 
Companhia solicita que todos os acionistas que desejarem participar da AGOE 
por meio presencial apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização 
da Assembleia, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes 
que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) extrato expedido pela 
instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição 
custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no 
máximo, 3 (três) dias antes da realização da AGOE; (b) em caso de representação 
por procurador, o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do 
outorgante, observadas as disposições do Artigo 126 da Lei das Sociedades por 
Ações; e/ou  (c) para os acionistas constituídos sob a forma de fundos de 
investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida 
à pessoa física ou jurídica que o represente na AGOE, ou que tenha outorgado os 
poderes ao procurador; (ii) ato societário do administrador pessoa jurídica que 
confira poderes ao representante que compareça à AGOE ou a quem tenha 
outorgado a procuração; e (iii) caso o representante ou procurador seja pessoa 
jurídica, os mesmos documentos referidos no item (ii) acima a ele relativos. Vale 
ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que comparecerem 
presencialmente à AGOE, poderão dela participar e votar aqueles que estiverem 
munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham deixado de enviá-los 
previamente. II. Participação Remota por meio Digital. Os acionistas também 
poderão participar da AGOE de forma remota, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual da Assembleia 
e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da AGOE por meio 
digital deverá enviar os mesmos documentos necessários à participação 
presencial, acrescidos de declaração assinada na qual indicará seu nome, CPF e 
endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à AGOE. Para 
viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGOE, os 
referidos documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da data de realização da AGOE, para a sede da Companhia, acima 
referenciada, ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do 
Departamento de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada a 
documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para 
participação na AGOE por meio da plataforma ora referida. O acionista que 
participar da AGOE por meio da plataforma digital poderá exercer os seus 
respectivos direitos de voto e será considerado presente e assinante da ata, na 
forma do Artigo 21-V da ICVM nº 481/2009. Caso o acionista não receba o link de 
acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da AGOE, 
deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da 
Technos até às 18h00 do dia 28 de abril de 2022, para que seja prestado o suporte 
remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i) utilizar o 
link individual única e exclusivamente para participação na AGOE, (ii) não transferir 
ou divulgar, no todo ou em parte, o link individual a qualquer terceiro, acionista ou 
não, sendo o referido link intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou 
em parte, nem tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o 
conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio digital durante a realização 
das AGOE. Para participar da AGOE por meio digital, o acionista precisará ter 
instalado em seu dispositivo eletrônico a plataforma Microsoft Teams, cujo 
download poderá ser realizado pelo link https://www.microsoft.com/pt-br/
microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante ou 
procurador que ingressar na AGOE por meio digital passará por uma verificação 
visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de sua 
participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de 
identificação do participante na câmera de seu dispositivo, de modo que a foto e 
todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo 
de toda AGOE o participante deverá manter a câmera de seu dispositivo ligada e 
deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a permanecer visível durante 
toda a AGOE. O participante que desligar a câmera ou se ausentar da frente da 
mesma poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo. Em caso 
de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da 
videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos 
participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado. Os 
participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento ou 
(ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de seu 
áudio. Além disso, informamos que a AGO será gravada, nos termos do Artigo 
21-C, §1º, inciso III da ICVM nº 481/2009 e que a Companhia não se responsabiliza 
por problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar 
ou outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como 
instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma 
Microsoft Teams com o equipamento do participante. III. Boletim de Voto a 
Distância. Alternativamente, os acionistas poderão votar nas matérias constantes 
da ordem do dia da AGOE mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto 
à distância, disponibilizado nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da 
Companhia (www.grupotechnos.com.br), diretamente para a Companhia, por 
correio postal – para o endereço Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 5, 6º andar, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-907 - ou para o e-mail  
ri@grupotechnos.com.br. Além disso, os acionistas poderão exercer o direito de 
voto mediante transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto 
para (i) seus custodiantes ou (ii) a instituição financeira contratada pela Companhia 
para a prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários. As instruções 
de voto deverão ser recebidas pela Companhia, pelo custodiante e pelo 
escriturador em até 7 (sete) dias antes da data da AGOE, nos termos da ICVM  
nº 481/2009. O acionista que enviar o Boletim de Voto a Distância poderá participar 
da AGOE tanto presencialmente, quanto remotamente. No entanto, caso este 
acionista exerça o direito de voto na AGOE, o seu Boletim de Voto a Distância será 
integralmente desconsiderado e os votos proferidos em tempo real serão 
considerados válidos. Rio de Janeiro, 29 de março de 2022. 

Renato José Goettems 
Presidente do Conselho de Administração

 ENEVA S.A.  
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8
Cia. Aberta | Código CVM 02123-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

 Convocamos os Srs. acionistas da ENEVA S.A. (“Cia.”) a se reunirem 
em AGO/E (“AGOE”), a ser realizada às 11h do dia 29/04/22, de forma 
exclusivamente digital, por meio da plataforma “Zoom”, em linha com o 
§ único do Art. 121 da Lei 6.404/76 e com a Instrução CVM nº 481/09, 
conforme alterada, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
1) Em AGO: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos 
ao exercício social encerrado em 31/12/21; (ii) destinação dos resultados 
do exercício social encerrado em 31/12/21; (iii) fixação do número de 
membros do Conselho de Administração; (iv) eleição dos membros do 
Conselho de Administração da Cia.; (v) fixar o montante global anual da 
remuneração dos administradores da Cia.; 2) Em AGE: (i) deliberar sobre 
a rerratificação da remuneração global atribuída aos administradores no 
período compreendido entre abril de 2021 e abril de 2022; e (ii) deliberar 
sobre a reforma dos Artigos 16 e 19 do Estatuto Social da Cia. a fim de 
alterar as competências do Conselho de Administração e da Diretoria em 
relação à assunção de obrigação ou a celebração de negócio jurídico pela 
Cia. ou suas sociedades controladas relacionados à comercialização de 
energia. Informações Gerais: A Cia. esclarece que (i) poderão participar 
da AGOE os acionistas titulares de ações emitidas pela Cia., por si, seus 
representantes legais ou procuradores, nos termos dispostos no Art. 126 da 
Lei 6.404/76, (ii) os acionistas deverão apresentar com a devida antecedência 
o comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Cia., 
expedido por instituição financeira prestadora dos serviços de ações 
escriturais e/ou agente de custódia e, conforme o caso: a) Pessoas Físicas: 
documento de identificação com foto; b) Pessoas Jurídicas: último estatuto 
ou contrato social consolidado devidamente registrado no órgão competente 
e a documentação societária outorgando poderes de representação (ata 
de eleição dos diretores, conforme o caso); c) Fundos de Investimento: 
último regulamento consolidado do fundo e estatuto ou contrato social do 
seu administrador/gestor, além da documentação societária outorgando 
poderes de representação (ata de eleição dos diretores, conforme o caso); 
e d) Procuradores: procuração, emitida há menos de um ano da data de 
realização da AGOE e documento de identificação com foto do procurador. 
Em cumprimento ao disposto no Art. 654, §1º e §2º da Lei 10.406/2002, 
conforme alterada, deverá a procuração conter indicação do lugar onde 
foi outorgada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data, 
bem como o objetivo da outorga com a designação e extensão dos 
poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante, 
ou, alternativamente, com assinatura digital, por meio de certificado digital 
emitido por autoridades certificadoras vinculadas à Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), ou com assinatura eletrônica certificada por 
outros meios que, a critério da Cia., comprovem a autoria e integridade do 
documento e dos signatários. Visando facilitar a participação dos acionistas, 
a Cia. dispensará a notarização, consularização/apostilamento e tradução 
juramentada para português dos documentos expedidos fora do país. É 
importante, contudo, que haja identificação clara do nome do signatário dos 
documentos apresentados, para fins de comprovação dos poderes, e que 
documentos em língua estrangeira estejam acompanhados de tradução 
livre para a língua portuguesa. Os acionistas que pretenderem participar 
da AGOE, que será realizada exclusivamente por meio da Plataforma 
“Zoom”, deverão enviar e-mail à Cia. para assembleias@eneva.com.br, 
com antecedência mínima de 48 horas da realização da AGOE, ou seja, 
até às 11 horas (horário de Brasília) do dia 27/04/22, solicitando acesso ao 
sistema eletrônico de participação e votação à distância, e enviando cópia 
de toda a documentação necessária para participação na AGOE, nos termos 
acima. Os acionistas que não manifestarem o interesse na participação na 
assembleia digital e não apresentarem os documentos de participação 
necessários no prazo aqui exigido não estarão aptos à participação na 
AGOE. As informações detalhadas sobre as regras e os procedimentos a 
serem seguidos para que os acionistas possam participar e votar à distância 
na AGOE, incluindo informações para acesso e utilização do sistema 
por meio do qual será realizada a AGOE, estão disponíveis no seguinte 
endereço eletrônico: ri.eneva.com.br. O acionista também poderá exercer 
o voto na AGOE por meio do preenchimento e entrega com antecedência 
do boletim de voto à distância. Solicitamos aos acionistas que verifiquem 
as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09, bem como as orientações 
constantes do próprio boletim de voto à distância disponibilizado. Para 
fins do Art. 4º da Instrução CVM nº 481/09, a Cia. informa, ainda, que o 
percentual mínimo do capital votante necessário para solicitação de adoção 
do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de 
Administração é de 5% , nos termos do Art. 3º da Resolução CVM 70/22. 
Sem prejuízo do prazo previsto no Art. 141, §1º, da Lei 6.404/1976, a Cia. 
destaca a importância de que os pedidos de voto múltiplo sejam feitos 
com antecedência, de modo a facilitar seu processamento pela Cia. e a 
participação dos demais acionistas, nacionais e estrangeiros. Por fim, os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas 
e deliberadas na AGOE encontram-se disponíveis na sede social da Cia., 
na página de relação com investidores da Cia. (ri.eneva.com.br), no site da 
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), conforme prevê o Art. 
133 da Lei 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/09. Rio de Janeiro, 29/03/22. 
Jerson Kelman - Presidente do Conselho de Administração. ENEVA S.A.

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3

EdITAL dE cONVOcAçãO - ASSEmBLEIA GERAL ORdINÁRIA. Ficam 
convocados os Senhores Acionistas da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação 
Judicial (“Companhia” ou “OSX”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 
6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, 
a ser realizada presencialmente no dia 29 de abril de 2022, às 11:00, na Rua 
Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, no Estado e na Cidade do Rio 
de Janeiro, CEP 22.290-906 (“AGO”), a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos atuais administradores, examinar, 
discutir e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores 
Independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2021; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31/12/2021; (iii) Fixar o número de membros do Conselho 
de Administração; (iv) Eleger membros para o Conselho de Administração; 
e (v) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores 
da Companhia. Informações Gerais: material de Suporte: A Companhia 
esclarece ainda que encontram-se à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia, no site da CVM (http://www.cvm.gov.brwww.gov.br/cvm/pt-br) e 
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores 
da Companhia (www.osx.com.br), os documentos pertinentes às matérias 
a serem deliberadas na AGO, em observância à Instrução CVM nº 481/09. 
Voto múltiplo: Nos termos da Instrução CVM nº 165/91, o percentual 
mínimo de participação necessário à requisição da adoção de voto múltiplo 
é de 8% (oito porcento) do capital social votante da Companhia, observado 
o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização 
da AGO para o exercício de tal faculdade. participação:  A participação 
do acionista na AGO poderá ser pessoal ou por procurador devidamente 
constituído, bem como via boletim de voto a distância, conforme detalhado 
abaixo: (A) Acionista pessoa Física: O acionista deverá apresentar: 
(i) documento de identidade do acionista; (ii) comprovante de extrato de 
ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da AGO; e 
(iii) em caso de participação por procurador, documentação listada no item 
(C); (B) Acionista pessoa Jurídica: O acionista deverá apresentar: (i) 
documento de identidade do representante legal; (ii) comprovante de extrato 
de ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da AGO; 
(iii) documentação comprobatória da representação de poderes, incluindo o 
instrumento de mandato e/ou os atos constitutivos e societários referentes 
à nomeação; (iv) em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem 
como os documentos em relação ao seu administrador ou gestor; e (v) em 
caso de participação por procurador, documentação listada no item (C); (c) 
por procurador: Caso o acionista prefira ser representado por procurador, 
os seguintes documentos deverão ser apresentados: (i) documento de 
identidade do procurador; e (ii) procuração, emitida há menos de 1 (um) ano 
da data de realização da AGO, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da 
Lei nº 6.404/76; caso o acionista seja pessoa física, o procurador deverá ser 
acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira; 
caso o acionista seja pessoa jurídica, poderá ser representada por seus 
representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo 
com seus atos constitutivos; caso o acionista fundo de investimento a 
representação de seus condôminos se fará por meio de seu administrador 
ou gestor, conforme aplicável; e (d) Boletim de Voto a distância: O 
acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim 
aos seus respectivos agentes de custódia ou ao agente escriturador das 
ações da Companhia, ou deverá enviar o boletim diretamente à Companhia, 
sendo que, em qualquer caso, o boletim deve ser recebido em até 07 (sete) 
dias antes da realização da AGO, conforme esclarecido na Proposta de 
Administração. Rio de Janeiro (RJ), 28 de março de 2022. paulo Esteves 
de Frias Villar - Presidente do Conselho de Administração.

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3

EdITAL dE cONVOcAçãO. ASSEmBLEIA GERAL EXTRAORdINÁRIA. 
Ficam convocados os Senhores Acionistas da OSX Brasil S.A. – Em Recu-
peração Judicial (“Companhia” ou “OSX”), na forma prevista no artigo 124 da 
Lei nº 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia, a ser realizada presencialmente no dia 29 de abril de 2022, às 
12:00, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, no Estado e 
na Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906 (“AGE”), a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar a reforma e a consolidação do 
estatuto social da Companhia. Informações Gerais: material de Suporte: 
A Companhia esclarece ainda que encontram-se à disposição dos acionis-
tas na sede da Companhia, no site da CVM (http://www.cvm.gov.brwww.gov.
br/cvm/pt-br) e da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com 
Investidores da Companhia (www.osx.com.br), os documentos pertinentes 
à matéria a ser deliberada na AGE, em observância à Instrução CVM nº 
481/09. participação: A participação do acionista na AGE poderá ser pes-
soal ou por procurador devidamente constituído, bem como via boletim de 
voto a distância, conforme detalhado abaixo: (A) Acionista pessoa Física: 
O acionista deverá apresentar: (i) documento de identidade do acionista; (ii) 
comprovante de extrato de ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes 
da realização da AGE; e (iii) em caso de participação por procurador, docu-
mentação listada no item (C); (B) Acionista pessoa Jurídica: O acionista 
deverá apresentar: (i) documento de identidade do representante legal; (ii) 
comprovante de extrato de ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes 
da realização da AGE; (iii) documentação comprobatória da representação 
de poderes, incluindo o instrumento de mandato e/ou os atos constitutivos e 
societários referentes à nomeação; (iv) em caso de fundo de investimento, 
o regulamento, bem como os documentos em relação ao seu administrador 
ou gestor; e (v) em caso de participação por procurador, documentação lis-
tada no item (C); (c) por procurador: Caso o acionista prefira ser represen-
tado por procurador, os seguintes documentos deverão ser apresentados: 
(i) documento de identidade do procurador; e (ii) procuração, emitida há 
menos de 1 (um) ano da data de realização da AGE, nos termos do artigo 
126, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76; caso o acionista seja pessoa física, 
o procurador deverá ser acionista, administrador da Companhia, advogado 
ou instituição financeira; caso o acionista seja pessoa jurídica, poderá ser 
representada por seus representantes legais ou procuradores devidamente 
constituídos, de acordo com seus atos constitutivos; caso o acionista fundo 
de investimento a representação de seus condôminos se fará por meio de 
seu administrador ou gestor, conforme aplicável; e (d) Boletim de Voto a 
distância: O acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do 
boletim aos seus respectivos agentes de custódia ou ao agente escriturador 
das ações da Companhia, ou deverá enviar o boletim diretamente à Compa-
nhia, sendo que, em qualquer caso, o boletim deve ser recebido em até 07 
(sete) dias antes da realização da AGE, conforme esclarecido na Proposta 
de Administração. Rio de Janeiro (RJ), 28 de março de 2022. paulo Esteves 
de Frias Villar - Presidente do Conselho de Administração.

CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3

O Conselho de Administração da CMSA Participações S/A convoca os 
senhores acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, no dia 29 de abril de 2022, na sede da Companhia, à Av. das 
Américas nº 3.500, bloco 2, sala 503, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, às 
11 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame, 
discussão e aprovação das Contas da Administração, do Relatório Anual 
da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Destinação do 
resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; c) Fixação 
da remuneração global dos Administradores para o ano de 2022. Avisos: 
Encontram-se desde já à disposição dos senhores acionistas, na sede 
social da Companhia, os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei nº 
6.404/1976. Os instrumentos de representação na Assembleia deverão ser 
apresentados na sede social da Companhia nos termos da Lei e do Estatuto 
Social dela. Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. José Inácio Cercal Fucci 
Presidente do Conselho de Administração.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia  
06/04/2022, às 11 h, na sede da sociedade na Rua Marquês de Paraná nº 110,  
Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a alteração de Diretoria. Niterói, 
24/03/2022. Felipe Pimentel Turon - Diretor. Leonardo das Chagas Righetto - 
Diretor.

Twitter: Mais de 90 milhões de seguidores registrados em dezembro
Mídia social predileta dos influenciadores de investimentos

A audiência dos in-
fluenciadores de 
investimentos está 

indo de vento em popa. Um 
universo de 91,5 milhões de 
seguidores foram registra-
dos em dezembro de 2021 
representando um cresci-
mento de 23,6% em relação 
a fevereiro do mesmo ano, 
quando a Associação Bra-
sileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima) publicou 
o primeiro estudo sobre o 

tema. Esses personagens 
também estão mais ativos: a 
média de 1.237 publicações 
diárias significa um cresci-
mento de 5,5% no mesmo 
período.

Para a segunda edição 
do relatório FInfluence 
– quem fala de investi-
mentos nas redes sociais, 
foram analisadas cerca de 
406 mil postagens públicas 
realizadas entre fevereiro 
e dezembro de 2021 em 
perfis de 277 influencia-

dores no Instagram, Twit-
ter, YouTube e Facebook. 
Com este novo estudo, a 
Anbima, com apoio do 
Instituto Brasileiro de Pes-
quisa e Análise de Dados 
(IBPAD), reforça o pro-
pósito de entender como 
esse ecossistema funciona 
e de que maneira é possí-
vel interagir com ele.

A partir de uma meto-
dologia criada exclusiva-
mente para medir a influ-
ência desses personagens, 

a Anbima apresentou o 
ranking com os dez prin-
cipais influenciadores de 
investimentos das redes 
sociais. Foram feitos cru-
zamentos entre as diferen-
tes plataformas e cálculos 
estatísticos dos critérios 
de popularidade, autori-
dade, articulação, compro-
metimento e engajamento 
médio das redes ativas de 
cada influenciador.

Os cálculos consideram 
dados públicos dos perfis 

dos influenciadores nas redes 
sociais. “Existem dados de 
engajamento e audiência que 
são privados e somente o do-
no do perfil tem acesso a eles 
– nesses casos, não podemos 
acessar essas informações, 
por isso elas não foram uti-
lizadas nas contas”, explicou 
a Anbima.

Segundo a associação, os 
influenciadores dedicaram 
mais tempo para abordar 
produtos financeiros, men-
cionados 107 mil vezes no 

monitoramento – um cres-
cimento de 12% na média 
de citações diárias sobre a 
primeira edição deste estu-
do.  Moedas, ações, cripto-
moedas, dividendos e fundos 
imobiliários foram os produ-
tos financeiros mais citados. 
A audiência é especialmen-
te engajada com esse tipo 
de conteúdo: elas geraram, 
em média, 1.648 interações, 
número 4,5% maior que a 
média geral de interações em 
posts gerais de investimentos.
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Prezados(as) Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis 
da OSX Brasil S.A. (“OSX e/ou Companhia”) (Código B3: OSXB3) relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021, bem como o Relatório da BKR Lopes, Machado Auditores. As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, 
são apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei 
das Sociedades por Ações, nas normas IFRS e nas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Mensagem 
da Administração. Gostaríamos de começar agradecendo a todos os nossos colaboradores por sua dedicação durante a 
reestruturação da Companhia no ano de 2021, após o encerramento do seu processo da recuperação judicial.  Eles se 
superaram em todos os sentidos, e foram os verdadeiros responsáveis pelo êxito da OSX em sua retomada. O ano de 2021 
foi marcado pelo resgate do valor da OSX e por muitas conquistas, o que nos preparou para a retomada de crescimento. 
Trabalhamos de forma consistente e árdua em meio à pandemia do COVID-19, com esforços amplos de vacinação e 
atendendo todos os protocolos sanitários, permitindo mitigar ao máximo o impacto na saúde de nossos colaboradores e 
suas famílias. Apesar das dificuldades impostas no período da pandemia, nos últimos dois anos, a saída da recuperação 
judicial, aliada à uma nova dinâmica comercial junto à Porto do Açu permitiu evolução do plano de reestruturação. A 
Companhia continua em ampla transformação na gestão dos negócios e fortalecimento de suas vantagens competitivas 
pautadas pelo crescimento sustentável, permitindo atingir marcos importantes como a ampliação da receita, diversificação 
de clientes e valorização da área no Porto do Açu. Neste sentido, a Companhia tem obtido sucesso no desenvolvimento 
de novos negócios junto à Porto do Açu Operações S.A. (“PdA”) com obtenção de receita, seguindo à risca o Plano de 
Recuperação Judicial, permitindo a retomada de expansão do faturamento devido aos principais fatores destacados a 
seguir:  Ambiente de negócios favorável com superação da pandemia, gerando crescimento das atividades na hinterlândia 
do Porto do Açu;  Assinatura de novos contratos e diversificação de clientes;  Valorização da área da OSX Brasil – Porto 
do Açu S.A. (“OSX Açu”). O complexo do Porto do Açu vem passando por um forte crescimento, e a área da OSX Açu se 
estabelece como o principal local para implantação de novos negócios no porto, em função da sua localização estratégica 
e comprimento de área molhada em frente ao canal do porto. A estratégia de crescimento da OSX passa pela geração de 
valor à área da OSX Açu e geração de backlog de contratos que permitam fazer frente ao passivo da Companhia. Com 
este foco, a equipe da OSX realizou uma série de ações coordenadas com o objetivo de refletir o valor investido na 
construção do Porto do Açu pela OSX, destacando-se:  Reavaliação da área da OSX Açu para R$ 1,8 bilhões;  Topografia 
com demarcação de áreas locadas e disponíveis;  Ações de ‘Housekeeping’ para melhoria contínua da área da OSX Açu; 
 Priorização de comercialização de áreas com maior infraestrutura;  Parametrização dos valores médios com áreas 

portuárias equivalentes;  Manutenção de vias internas, energia, rede telefônica, iluminação e arborização;  Manutenção 
de rede de água potável, poços, licenças e estações de tratamento de esgoto;  Manutenção de balança rodoviária; 
 Implantação de sistema eletrônico de controle de acesso e vigilância patrimonial com objetivo de atendimento aos 

padrões internacionais ISPS;  Ampliação das ações de segurança, meio-ambiente e saúde ocupacional. Os pilares dessa 
estratégia permitiram atingir os objetivos estabelecidos de ampliação do potencial comercial da OSX Açu, com impacto 
imediato na geração de caixa, valor médio da área e ampliação da diversificação de clientes. Em 2022, a Companhia 
pretende dar seguimento a sua estratégia, e na medida em que os novos clientes se estabelecerem na área, permitirá a 
manutenção do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. Através de gestão responsável, ativa e ágil com espírito 
de dono, junto com os clientes do complexo, bem como uma governança de alto padrão, tem permitido o rápido 
desenvolvimento da OSX, se consolidando como o principal complexo portuário e industrial no Porto do Açu. 
A companhia. Fundada em 2007, a OSX Brasil S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade do 
Rio de Janeiro. Tem como objeto a participação direta ou indireta no capital social de outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, dedicadas ao setor de equipamentos e serviços para a indústria offshore de óleo e gás natural, com atuação 
integrada nos segmentos de construção naval, afretamento de unidades de exploração e produção (E&P) e serviços de 
operação e manutenção (O&M). Desde março de 2010, a Companhia tem suas ações listadas no segmento Novo Mercado 
da BM&FBovespa, sob o código OSXB3. A partir do primeiro semestre de 2016 a OSX se dedicou a desconsolidar o balanço 
da holding OSX Leasing Group B.V., (“OSX LG”) que englobava a maior parte das operações internacionais de forma a 
tornar mais efetiva a avaliação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia. Em paralelo, a 
companhia atuou na reorientação do seu plano de negócios de forma a evidenciar o potencial comercial para a área da 
OSX Açu, assegurando a continuidade de suas operações e a geração de caixa para fazer frente às suas obrigações 
concursais e correntes. Contexto de Mercado. A Balança Comercial brasileira registrou superávit de US$ 61,2 bilhões em 
2021, aumento de 21,5% em relação a 2020, segundo dados do Ministério da Economia. As exportações totalizaram US$ 
281 bilhões, aumento de 34,2% na comparação anual, enquanto as importações somaram US$ 219 bilhões, crescimento 
de 38,2% em relação a 2020. Com efeito, em 2021, a soma das exportações e importações apresentou crescimento de 
35,9% frente a 2020, desempenho que reflete a recuperação progressiva do comércio global passada a fase mais aguda 
da pandemia da Covid-19. Impactado pela retomada econômica, o setor portuário brasileiro, formado pelos portos 
públicos e terminais privados, movimentou 1,210 bilhão de toneladas em 2021. O número representou um crescimento 
de 4,8% em relação a 2020, de acordo com o levantamento feito pela ANTAQ – Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários. No mercado de exploração de petróleo e gás natural, a produção nacional atingiu 3,897 MMboe/d (milhões 
de barris de óleo equivalente por dia) em janeiro de 2022, sendo 3,032 MMbbl/d de petróleo e 137 MMm3/d de gás 
natural. A produção de petróleo aumentou 6,8% se comparada com a do mês anterior e 5,6% frente a janeiro de 2021. 
No gás natural, houve aumento de 3,9% em relação a dezembro e de 0,8% na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior. Os dados de mercado sustentam uma perspectiva positiva de demandas por áreas portuárias, sendo a OSX Açu 
uma das poucas áreas prontamente disponíveis com licenças para desenvolvimento, especialmente na região Norte 
Fluminense, zona de influência do Pré-Sal e Hub para atendimento ao mercado do Sudeste, aonde cerca de 50% do PIB 
nacional está concentrado. Nesse contexto, a nova administração da OSX tem obtido um significativo um aumento da 
busca de clientes em parceria com a Porto do Açu, especialmente, em razão do avanço da retomada econômica gradativa 
e das seguintes perspectivas de mercado e dinâmica de melhoria da infraestrutura, destacando-se os seguintes vetores de 
demanda:  Aumento contínuo e sustentável das atividades produção de petróleo na Bacia de Campos, notadamente no 
pré-Sal;  Descomissionamento de plataformas de petróleo;  Revitalização de campos maduros na bacia de campos; 
 Implantação de parques eólicos offshore na costa Norte Fluminense;  Conexão ferroviária até o Porto do Açu;  Duplicação 

do acesso rodoviário ao Porto do Açu pela RJ-240;  Implantação de uma ZPE – Zona de Processamento de Exportação no 
Porto do Açu;  Ampliação constante de investimentos e empresas interessadas em se estabelecer no complexo do Porto 
do Açu;  Aumento contínuo de movimentação do T-Mult - Porto do Açu;  Expansão da Usina Termoelétrica GNA II; 
 Aumento do movimento do terminal de petróleo do Açu (T-Oil). O complexo do Porto do Açu hoje movimenta cargas 

diversificadas como petróleo, minério de ferro, cargas de projeto, bauxita, coque e carvão e tem capacidade para 
movimentar contêineres, rochas, grãos agrícolas, veículos, derivados de petróleo e carga geral, e já atinge marcas 
expressivas no país desde a sua inauguração, como:  Terceiro maior terminal de minério de ferro do Brasil;  Responsável 
por cerca de 25% das exportações brasileiras de petróleo;  Ergueu o maior parque térmico da América Latina;  Abriga a 
maior base de apoio offshore do mundo;  Terceiro maior porto nacional em movimentação de cargas. Retomando as 
atividades após os efeitos da Pandemia de COVID-19, o Porto do Açu alcançou, no primeiro semestre de 2021, recorde 
histórico de volume de movimentação no Terminal Multicargas. O aumento das movimentações no Complexo do Porto do 
Açu, assim como a instalação de novos participantes na área, indica a consolidação do recente complexo, que reflete no 
preço e interesse de locação dos espaços disponíveis e aumento de interesse na área da OSX AÇU, apresentando um 
cenário de potencial de crescimento promissor. Estratégia e modelo de negócio. A OSX Açu foi inicialmente concebida 
como indústria naval e prestador de serviços de afretamento e operação de ativos offshore. Após o encerramento da 
recuperação judicial, a OSX Construção Naval S.A. passou a se chamar OSX Brasil – Porto do Açu S.A., atuando a OSX Açu 
no desenvolvimento de um complexo portuário e industrial em sua área privilegiada dentro Porto do Açu, fazendo frente 
aos expressivos investimentos realizados para desenvolvimento da sua área e infraestrutura. O modelo de negócios da OSX 
Açu é sustentado pelo aluguel de lotes de áreas no seu complexo, ofertando espaços licenciados com infraestrutura básica 
de implantação como energia, água, esgoto, acessos viários, segurança, escritórios e facilidades. A área é operada através 
de um contrato de gestão com a Porto do Açu, seguindo rigidamente o plano de recuperação judicial, permitindo assim a 
efetiva reestruturação do passivo da companhia. Como diferencias da OSX Açu cabe destacar a disponibilidade de “Área 
Molhada” com comprimento de quase 4 (quatro) quilômetros de frente para o canal, conferindo oportunidade ao locatário 
para atracação de embarcações, agregando valor à área e aos negócios implantados no complexo. A área dispõe ainda de 
diferenciais como galpões industriais e pátio concretado com alta capacidade de carga. A OSX Açu é um operador de 

terminais independente, que busca maximizar o retorno de seus ativos, promovendo a competitividade de seus clientes, 
buscando sinergia entre os negócios e geração de valor para os municípios da região Norte Fluminense, do Estado Rio de 
Janeiro e de todo o Brasil. A estratégia da Companhia passa pela construção de um portifólio de clientes de alto valor e 
potencial de crescimento, sustentando um backlog de contratos robusto capaz de fazer frente ao valor da sua área. Os 
mercados de interesse são aqueles de crescimento longo e duradouro, sem grandes riscos de disfunção durante o ciclo de 
operação dos ativos e, preferencialmente, que se beneficiem de correlação positiva com indústrias de crescimento 
sustentado no Brasil, a exemplo da indústria marítima, indústria de óleo e gás, setor de energias renováveis, setor de 
serviços e logística. Desempenho Operacional. Em 22 de agosto de 2016, a Companhia concluiu a migração para o 
Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de Governança Corporativa da B3. As ações da Companhia 
passaram a ser negociadas exclusivamente na forma de ações ordinárias (ON), garantindo-se para cada ação o direito a um 
voto nas deliberações da Assembleia Geral, restando vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. O Capítulo 
II do Estatuto Social da Companhia trata do Capital Social e Ações, de sua divisão e respectivos direitos, sem prejuízo de 
outros mecanismos de proteção previstos em disposições estatutárias específicas. A gestão da Companhia se encontra 
comprometida em avançar com os seus negócios mediante a estruturação de um planejamento estratégico que viabiliza 
tanto o pagamento dos seus credores quanto a ampliação do valor agregado ao seu ativo para a promoção de rumos mais 
prósperos. Dessa forma, vem priorizando soluções voltadas a ampliação da segurança patrimonial; a manutenção, 
reparação e incorporação de melhorias na área da OSX Açu e a fiscalização e gestão dos riscos das operações empreendidas 
pelos seus clientes, concomitantemente, à implementação de uma equipe altamente qualificada e engajada na efetivação 
destas práticas. Com a celebração de novos contratos de locação, a Companhia vem conseguindo ampliar as suas receitas, 
o que viabiliza a intensificação dos serviços destinados aos seus clientes, o que inclui, o monitoramento de qualidade, 
segurança, meio-ambiente e saúde ocupacional; segurança patrimonial; tratamento de água e esgoto; ampliação da 
iluminação local; aumento da acessibilidade e ampliação da conformidade regulatória. A adoção contínua deste plano de 
ação ocasiona a valorização significativa da área da OSX Açu e a consequente, melhoria da remuneração dos elencados 
serviços prestados hoje, para mais de 400 colaboradores indiretos que trabalham nas mais de 30 (trinta) empresas que 
operam direta ou indiretamente no complexo. Nestes moldes, a Administração permanece aperfeiçoando a sua atuação e 
reitera o seu compromisso com a potencialização da capacidade de prospecção de novos clientes, de forma a elevar as 
oportunidades da Companhia na geração de caixa e em prol da continuidade do cumprimento dos Planos de Recuperação 
Judicial. No que se refere à redução dos custos e endividamento da companhia e suas subsidiarias, a OSX e a OSX Açu, 
aderiram à transação fiscal excepcional vigente em setembro de 2021, para quitação dos débitos existentes com a União, 
através de parcelamento destes débitos bem como redução significativa de juros e multas incidentes. A Companhia 
permanece envidando todos os esforços necessários para estabelecer os principais pilares que continuarão a nortear a 
atuação da empresa, com vistas a continuar a cumprir seus compromissos financeiros e gerar novas oportunidades de 
investimento. Desenvolvimento de negócios. No âmbito operacional, a Companhia atuou no resgate de valor dos 
contratos vigentes com a Dome bem como na ampliação da sua parceria, permitindo dobrar a receita advinda deste 
contrato. O ambiente de mercado favorável com ampliação da atuação da PETROBRAS nos campos do pré-Sal permitiu 
início das operações das Spoolbases da TechnipFMC e McDermott, bem como atração da DELP e ampliação das atividades 
de atracações e serviços portuários da Dome na OSX Açu. Estes fatores em conjunto permitiram ampliar a sustentabilidade 
do contrato com a Dome bem como a atratividade e valor da área da OSX Açu, consolidando a OSX Açu como Hub para 
atendimento à Industria Naval e Offshore e ao mercado Subsea. Os contratos de locação originais com a Dome foram 
firmados em 2016 para área de 47.000m², sendo que a área vem sendo constantemente ampliada através de seguidos 
aditivos e novos contratos de locação atingindo hoje um total de aproximadamente 196.000 m2 ocupados. Em paralelo, a 
OSX Açu atuou em conjunto com PdA. na ampliação e diversificação comercial que permitiram agregar dois novos clientes 
relevantes, destacando-se os galpões para armazenagem e logística do Grupo Minas Gusa. Os novos clientes geram 
diversificação de receita, redução de dependência da Dome, e ampliação de valor da OSX Açu, à medida que em que os 
investimentos são realizados na infraestrutura da área pelos novos inquilinos. A OSX Açu tem trabalhado com a Porto do 
Açu no desenvolvimento de uma carteira de contratos de longo prazo, gerando recebíveis capazes de fazer frente ao 
passivo da companhia, seguindo os preceitos do seu Plano de Recuperação Judicial. Em dezembro de 2021, foi firmado 
junto à empresa Minas Gusa Siderurgia a consolidação do contrato de locação de área total de 23.240m2 (vinte e três mil 
e duzentos e quarenta metros quadrados), pelo prazo de 3 (três) anos. A formalização destes contratos resultou no 
aumento do valor mensal auferido pela Companhia, a título de aluguel. A Minas Gusa ainda ficou responsável pela 
reforma e manutenção dos galpões alugados, implantação de piso, wind shield e novo sistema de drenagem, permitindo 
recuperação de valor de ativos da OSX Açu. Este contrato diversifica a matriz de receita da OSX Açu, resguarda valor dos 
ativos e amplia o interesse e valor da área OSX Açu. Desempenho Financeiro. O ano de 2021 foi marcado por um 
aumento significativo de 139 % (cento e trinta e nove por cento) na receita bruta em comparação ao ano de 2020, como 
reflexo da nova gestão para a recuperação da Companhia. Em 31 de dezembro de 2021 o caixa da Companhia ficou com 
um saldo positivo de aproximadamente R$ 4,8 milhões (quatro milhões, oitocentos mil reais), demonstrando um aumento 
de R$4,1 milhões (quatro milhões e cem mil reais) em relação ao último ano, em construção de capacidade de pagamento 
para dívidas de curto prazo. Com respeito ao passivo, nossa dívida de curto prazo teve um aumento aproximadamente de 
12% (doze por cento) em comparação ao ano anterior, o reflexo desse aumento foi a adesão da Companhia a transação 
fiscal da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, renegociando parcialmente os débitos previdenciários e os demais 
débitos federais com descontos. Débitos esses que estavam provisionados nas contingências fiscais no longo prazo. Já 
nossa dívida de longo prazo foi severamente impactada pelos índices IPCA e IGP-M bem como pela variação cambial, 
gerando aumento significativo da dívida em aproximadamente 9% (nove por cento). Por fim, durante o terceiro trimestre 
de 2021, a Companhia revisitou o modelo e valores de mercado utilizados para o cálculo do valor justo da área do Porto 
do Açu cedida à OSX Açu e, após uma revisão das premissas adotadas, concluiu-se que existe valorização da área no 
montante de R$897.004 (oitocentos e noventa e sete milhões e quatro mil reais), fazendo com que a área passasse de 
R$936.996 (novecentos e trinta e seis milhões, novecentos e noventa e seis mil reais) em 2020 para R$1.834 (um bilhão, 
oitocentos e trinta e quatro milhões de reais ) um aumento de aproximadamente 95% (noventa e cinco por cento). Como 
resultado de 2021, a Companhia obteve um lucro líquido contábil de aproximadamente R$ 122,8 (cento e vinte e dois 
milhões e oitocentos mil reais), em razão da reavaliação do valor da área OSX AÇU. Recuperação Judicial. Em 24 de 
novembro de 2020, o Juízo Empresarial proferiu sentença decretando o encerramento formal da recuperação judicial ante 
o integral cumprimento pelas Recuperandas das obrigações que se venceram no prazo de supervisão judicial, nos termos 
do art. 61 e 63 da Lei 11.101/05. A sentença ainda não transitou em julgado em razão da pendência de julgamento de 
recursos interpostos contra a sentença de encerramento. Vale destacar que continua em vigor o acordo de standstill, 
celebrado entre a Companhia e suas controladas, OSX Açu e OSX Serviços Operacionais Ltda. - Em Recuperação Judicial, 
com a PdA.  Nos termos do supracitado acordo, a PdA concordou em abster-se de adotar qualquer medida para exigir, das 
referidas empresas, quaisquer obrigações pecuniárias, vencidas e vincendas, assumidas pelo Grupo OSX perante a PdA, 
incluindo, dentre outras, a contraprestação pela cessão do uso, bem como pela concessão do direito de superfície em 
relação à área no Porto do Açu. Ademais, do ponto de vista financeiro, a empresa vem buscando meios de renegociar as 
obrigações extraconcursais a fim de que, com o ulterior trânsito em julgado da sentença de encerramento da Recuperação 
Judicial, tais créditos não obstem a continuidade das operações da Companhia. Ressaltamos o foco na renegociação de 
passivos fiscais e trabalhistas hoje em curso. Em 04 de outubro de 2021, houve o registro na Junta Comercial do Rio de 
Janeiro (“JUCERJA”), da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2021, que versa 
acerca da alteração do artigo 1º do Estatuto Social da OSX Construção Naval S.A., a fim de alterar a denominação social 
para OSX Brasil – Porto do Açu S.A. Acrescenta-se que, conforme autorizado pela decisão que encerrou a Recuperação 
Judicial da Companhia, foi retirado a nomenclatura “Em Recuperação Judicial” da sua denominação social. Declaração 
da Diretoria. Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução emitida pela CVM nº 480/09, de 07 
dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores 
independentes e com as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 
autorizando sua divulgação. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022. Manifestação do Conselho de Administração. Com 
base nos exames efetuados, constatando-se que os documentos societários refletem adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da OSX, e à vista do parecer dos auditores independentes, 
apresentado sem ressalvas, o Conselho de Administração aprova as Demonstrações Financeiras a serem submetidas à 
discussão e votação na Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da OSX. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Controladora Consolidado
Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 1.108 10 4.829 826

 Clientes 5 – – 3.769 3.000

Adiantamentos diversos  29 108 3.867 3.944

Despesas antecipadas  239 246 608 517

Depósitos judiciais  291 124 1.490 2.228

Total do ativo circulante  1.667 488 14.563 10.515

Não circulante  

Partes relacionadas 16 117.795 131.520 – –

Tributos a recuperar 6 36.342 35.907 36.384 36.337

Outras contas a receber  – – – 15

  154.137 167.427 36.384 36.352

Investimentos 7 1.501 1.485 3.227 2.428

Propriedade para investimento 9 – – 1.834.000 936.996

Imobilizado 8 21 20 292 621

Intangível 10 – – 342.575 500.745

Total do ativo não circulante 155.659 168.932 2.216.478 1.477.142

Total do ativo 157.326 169.420 2.231.041 1.487.657

Controladora Consolidado
Passivo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Circulante
Fornecedores 12 75.566 64.106 237.165 225.089
Obrigações fiscais 13 8.896 2.937 47.511 27.028
Obrigações sociais e trabalhistas 11 283 389 383 498
Adiantamento de clientes – – 10.020 12.190
Direito de uso Porto do Açu 10 – – 157.084 120.736
Partes relacionadas extraconcursais 16 282.996 291.035 163.381 162.477
Outros – – 7 7
Total do passivo circulante 367.741 358.467 615.551 548.025
Não circulante
Fornecedores 12 24.769 24.020 1.260.971 1.135.134
Empréstimos e financiamentos extraconcursais 14 – – 1.617.412 1.494.033
Debêntures 15 – – 3.137.546 3.006.329
Direito de uso Porto do Açu 10 – – 243.389 415.064
Partes relacionadas concursais 16 10.010 10.010 21.545 21.545
Provisão para passivo a descoberto 7 4.975.802 5.120.922 – –
Provisão para contingência 17 106.301 104.732 298.550 264.874
Tributos diferido – – 304.981 –
Fianças – – 68.025 61.316

Total do passivo não circulante 5.116.882 5.259.684 6.952.419 6.398.295
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)

Capital social 18.a 35.264 35.264 35.264 35.264
  (-) Custo emissão de ações 18.c (81.057) (81.057) (81.057) (81.057)
  Ajustes acumulados na conversão de moeda
     estrangeira 18.e 1.701.248 1.702.374 1.701.248 1.702.374
Resultados acumulados  (6.982.752) (7.105.312) (6.982.752) (7.105.312)
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)  (5.327.297) (5.448.731) (5.327.297) (5.448.731)
Participações de acionistas não controladores  – – (9.632) (9.932)
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)  (5.327.297) (5.448.731) (5.336.929) (5.458.663)
Total do passivo e patrimônio líquido (passivo
   a descoberto)  157.326 169.420 2.231.041 1.487.657

Balanço Patrimonial 
Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

OSX BRASIL S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 09.112.685/0001-32
Bovespa: OSXB3



8  l Monitor MercantilQuarta-feira, 30 de março de 2022Financeiro

1. Contexto Operacional
OSX Brasil S.A. (“OSX e/ou Companhia”) é uma sociedade anônima de capital aberto, constituída em 3 de setembro de 
2007 com sede na cidade do Rio de Janeiro. Tem como objeto a participação direta ou indireta no capital social de outras 
sociedades, nacionais ou estrangeiras, dedicadas ao setor de equipamentos e serviços para a indústria offshore de óleo e 
gás natural, com atuação integrada nos segmentos de construção naval, afretamento de unidades de exploração e 
produção (E&P) e serviços de operação e manutenção (O&M). Desde março de 2010, a Companhia tem suas ações listadas 
no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, sob o código OSXB3. A partir do primeiro semestre de 2016 a OSX se 
dedicou a alcançar dois importantes objetivos. Primeiro, desconsolidar o balanço da holding OSX Leasing Group B.V., 
(“OSX LG”) que englobava a maior parte das operações internacionais de forma a tornar mais efetiva a avaliação das 
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia. Em paralelo, a companhia atuou na reorientação do 
seu plano de negócios de forma a evidenciar o potencial comercial para a área da OSX Brasil – Porto do Açu S.A. (“OSX 
AÇU”) antiga OSX Construção Naval S.A., assegurando a continuidade de suas operações e a geração de caixa para fazer 
frente às suas obrigações concursais e correntes. No dia 14 de setembro de 2021 a nova gestão em prol de obter melhores 
resultados para a Companhia realizou um Assembleia Geral Extraodinária para alteração do artigo 1º do Estatuto Social da 
OSX Construção Naval, a fim de alterar a denominação social para OSX Açu, o registro foi feito no dia 04 de outubro de 
2021 na Junta Comercial do Rio de Janeiro (“Jucerja”). Acrescentamos ainda que foi autorizado pela decisão que encerrou 
a Recuperação Judicial da Companhia a retirada da nomenclatura “Em Recuperação Judicial” da sua denominação social 
da OSX e de suas subsidiárias OSX Açu e OSX Serviços Operacionais (“OSX Serviços”). Processo de Recuperação Judicial. 
Durante o segundo semestre de 2013, a OSX e a OSX Açu enfrentaram o agravamento da sua situação financeira, 
incluindo o cancelamento de encomendas de unidades que seriam construídas na Unidade de Construção Naval no Açu 
(“UCN Açu”) e de contratos de afretamento e operação e manutenção de unidades FPSOs e WHPs. Em outubro daquele 
ano, a Óleo e Gás Participações S.A., principal cliente da Companhia, ajuizou na Comarca da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro, seu pedido de recuperação judicial. No dia 08 de novembro de 2013, em vista da situação conjuntural da 
Companhia, que a impedia de honrar o pagamento de obrigações vencidas e com vencimento no curto prazo, o Conselho 
de Administração aprovou o pedido de recuperação judicial da OSX, como instrumento relevante para assegurar a 
preservação do interesse dos acionistas, empregados e credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade econômica. O pedido de recuperação judicial da OSX, em conjunto com suas 
subsidiárias OSX Açu e OSX Serviços (as “Recuperandas”), foi ajuizado em 12 de novembro de 2013, na Comarca da 
Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em 17 de dezembro de 2014, os Planos de Recuperação Judicial (“Planos”) das 
Recuperandas foram aprovados em Assembleias Gerais de Credores e, em 19 de dezembro de 2014, o Juízo da 3ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro homologou os três Planos. A publicação da homologação dos Planos 
ocorreu no dia 08 de janeiro de 2015. No dia 30 de janeiro de 2015, a Caixa Econômica Federal (“CEF”) (Credora 
Extraconcursal Anuente) concedeu sua anuência aos termos do Plano de Recuperação Judicial da OSX Açu. A obtenção 
desta anuência era condição suspensiva para a eficácia e implementação dos Planos de Recuperação Judicial da OSX e da 
OSX Açu. Durante o último trimestre de 2015, a administração entendeu que os Planos estavam homologados desde a 
data de sua publicação, 08 de janeiro de 2015, passando a executar todas as premissas estabelecidas no Plano, tendo 
como principal impacto a atualização monetária de todos os credores quirografários. A Companhia cumpriu com suas 
obrigações de pagamentos previstas com os seus credores quirografários, bem como os da sua subsidiária OSX Açu, que 
tiveram interesse no pagamento de até R$80 (oitenta mil reais) e a totalidade de créditos dos credores quirografários da 
OSX Serviços, tudo em conformidade com as obrigações previstas nos Planos. Os Planos aprovados pelos credores em 
dezembro de 2014 têm como objetivo permitir que a OSX busque estabelecer a forma de liquidação das dívidas e a 
concessão de recursos novos, de forma a viabilizar a manutenção das atividades da Companhia e das suas subsidiárias, 
OSX Açu e OSX Serviços. Abaixo segue uma breve descrição do Plano da OSX, sendo que a íntegra dos Planos aprovados  
estão disponíveis ao público nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.osx.com.br/ri).  Captação de 
Novos Recursos: Para recompor o capital de giro necessário para a continuidade de suas atividades, pagamento dos custos 
de reestruturação, bem como desenvolvimento de seu plano de negócios, a OSX obteve novos financiamentos junto a seus 
credores concursais, por meio da emissão de quatro séries de debêntures (debêntures 1ª Série, debêntures 3ª Série, 
debêntures 5ª Série e debêntures 6ª Série) (“novos recursos”). Os recursos concedidos pelos credores financiadores, 
conforme Nota Explicativa 16 - Debêntures, que subscreveram as debêntures 1ª, 3,ª 5ª e 6ª Séries serão amortizados e 
pagos da seguinte forma, observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão de Debêntures:  Data 
de vencimento: 10 anos, a contar da data de emissão das debêntures, renováveis por 10 anos.  Amortização programada 
do valor do principal: o valor nominal unitário das debêntures 1ª, 3ª, 5ª e 6ª Séries será integralmente amortizado em uma 
única parcela, na data de vencimento, não havendo qualquer tipo de subordinação entre os detentores dessas debêntures. 
 Juros remuneratórios: as debêntures 1ª, 3ª, 5ª e 6ª Séries farão jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada 

de 100% (cem por cento) da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário de cada 
debênture, acrescido de um spread de 2%(dois por cento) ao ano.  Cálculo dos juros remuneratórios: a partir da data de 
emissão das debêntures ou da data de pagamento da remuneração anterior, conforme o caso.  Pagamento dos juros 
remuneratórios: serão pagos integralmente na data de vencimento, observado que, caso ocorra a amortização 
extraordinária das debêntures 1ª, 3ª, 5ª e 6ª Séries, os juros remuneratórios incidentes no período serão pagos juntamente 
com a parcela do valor nominal unitário da respectiva Série a ser amortizada extraordinariamente.  Reestruturação de 
Dívidas: A reestruturação das dívidas contraídas perante os credores concursais é indispensável para que a OSX possa 
alcançar o almejado soerguimento financeiro e operacional. Tal reestruturação passa pela concessão de prazos e condições 
especiais de pagamento para suas obrigações vencidas e vincendas. Os credores concursais que concederam novos 
recursos à recuperanda são chamados credores financiadores, e são classificados como credores financiadores os bancos e 
credores financiadores em geral. Observadas as condições de elegibilidade, indicadas no Plano, os créditos concursais e/ou 
créditos extraconcursais dos (i) credores financiadores bancos poderão ser utilizados para a integralização das (i.a) 
debêntures 2ª Série, caso o respectivo credor financiador banco tenha integralizado debêntures 1ª Série, ou (i.b) debêntures 
6ª Série, caso o respectivo credor financiador banco tenha integralizado debêntures 5ª Série, e (ii) credores financiadores 
em geral poderão ser utilizados para a integralização das (ii.a) debêntures 4ª Série, caso o respectivo credor financiador em 
geral tenha integralizado debêntures 3ª Série, ou (ii.b) debêntures 6ª Série. As debêntures 2ª, 4ª e 6ª Séries serão pagas 
nas seguintes condições:  Data de vencimento: 20 anos a contar da data de emissão das debêntures, renováveis por mais 

20 anos, conforme previsto na Escritura de Emissão de Debêntures.  Amortização programada do valor do principal: o 
valor nominal unitário das debêntures 2ª, 4ª e 6ª Séries será integralmente amortizado em uma única parcela, na data de 
vencimento, não havendo qualquer tipo de subordinação entre os detentores dessas debêntures.  Cálculo dos juros 
remuneratórios: (a) as debêntures 2ª e 4ª Séries farão jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% 
da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures 2ª  ou 4ª Séries; e 
(b) as debêntures 6ª Série farão jus (b.1) da Data do Pedido até o 36º mês contado da data de emissão das debêntures 
(inclusive), a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI incidente sobre o 
valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures 6ª Série acrescido de um spread de 1,80% (um 
vírgula oitenta por cento) e (b.2) do 36º mês contado da data de emissão das debêntures (exclusivo) até a data de 
vencimento das debêntures, a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI 
incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures 6ª Série.  Pagamento dos juros 
remuneratórios: serão pagos após o 6º ano juntamente com a parcela do valor nominal unitário da respectiva Série a ser 
amortizada extraordinariamente.  Prazo: 25 anos a contar da data de homologação renováveis por 25 anos.  Pagamento 
do principal: será realizado em uma única parcela no 1º Dia Útil após o 25º Aniversário ou no 1º dia útil após o 50º 
aniversário, conforme aplicável.  Correção monetária: valor correspondente à variação do IPCA, incidentes a partir da Data 
de Homologação (conforme definição da data de homologação constante no Plano) sobre o saldo do principal na data do 
pedido, nos termos da legislação monetária em vigor. Os créditos quirografários por fiança, aval ou obrigação solidária 
foram reestruturados nos termos e condições estabelecidos para os créditos dos credores quirografários não financiadores. 
Todos os credores quirografários, com exceção dos credores quirografários por fiança, aval ou obrigação solidária, optaram 
pelo recebimento de uma quantia em dinheiro, correspondente à R$80 (oitenta mil reais), limitada ao valor de seu crédito. 
O valor remanescente de seu crédito, se houver, terá o tratamento previsto acima, conforme opção do respectivo credor 
em relação à concessão de novos recursos. Os créditos com partes relacionadas do Grupo OSX serão pagos em 10 (dez) 
parcelas mensais, sem incidência e capitalização de juros, sendo a primeira parcela devida, única e exclusivamente após o 
primeiro mês subsequente à quitação de todos os demais créditos concursais e créditos extraconcursais. As partes poderão 
oportunamente convencionar forma alternativa de extinção dos créditos com partes relacionadas, inclusive mediante 
conversão de tais créditos com partes relacionadas em capital social da devedora, desde que sem impacto de caixa e 
qualquer tipo de desembolso para o Grupo OSX na liquidação de créditos com partes relacionadas e observando a 
estrutura mais adequada para o Grupo OSX, sob a perspectiva societária, tributária e comercial.  Readequação do Plano 
de Negócios da UCN Açu: A OSX está revendo o plano de negócios relativo ao desenvolvimento da UCN Açu como parte 
do redimensionamento de suas atividades operacionais e adequação à sua nova realidade. Nesse contexto, permanece em 
vigor o Contrato de Gestão de área celebrado com a PdA (“Contrato de Gestão”) cujo objetivo é o gerenciamento de 
forma eficiente da exploração comercial da área total de 3.200.000 metros quadrados onde está localizada a UCN Açu. 
Com a gestão desta área pela PdA, a OSX Açu espera viabilizar o desenvolvimento da UCN Açu, assegurando a continuidade 
de suas operações e a geração de caixa para fazer frente às suas obrigações concursais e correntes. As receitas auferidas 
pela OSX Açu, incluindo aquelas decorrentes da exploração da área acima mencionada e os eventuais recursos a que faz 
jus em razão da participação acionária detida na Integra (“recursos Integra”), deverão, obrigatoriamente, ser depositadas 
mensalmente em uma conta vinculada ao cumprimento do Plano (“conta centralizadora”). Os recursos depositados na 
conta centralizadora serão transferidos mensalmente para contas vinculadas, para fazer frente às obrigações (“contas 
vinculadas”), respeitadas a ordem a descrita no Plano.  Alienação de outros bens do ativo não circulante: A OSX poderá 
promover a alienação e oneração de bens que integram seu ativo não circulante, conforme autorizado expressamente pelo 
Juízo da recuperação, observados os limites estabelecidos na lei de falências, no Plano e nos demais contratos em vigor 
celebrados pelo Grupo OSX com os credores não sujeitos à recuperação judicial.  Reestruturação Societária: A OSX vem 
promovendo a reestruturação societária do Grupo OSX, de forma a obter a estrutura societária mais adequada para o 
desenvolvimento de suas atividades tal como redimensionadas no contexto da recuperação judicial e do seu plano de 
negócios decorrente da implementação do Plano, sempre no melhor interesse do Grupo OSX e visando o sucesso da 
recuperação judicial. Histórico da falência da OSX Leasing Group B.V.. No dia 22 de dezembro de 2014, a Dommo 
Energia S.A., atual denominação de OGX Petróleo e Gás S.A. (“Dommo”) divulgou fato relevante comunicando a obtenção 
de “decisão judicial em caráter liminar para reduzir o valor do daily rate do afretamento do FPSO OSX 3, concedida pelo 
juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, em face de OSX 3 Leasing B.V.(“OSX 3L”), na 
qualidade de proprietária da embarcação, bem como de Nordic Trustee Asa (“Nordic”), na qualidade de cessionário de 
direitos decorrentes do afretamento da embarcação”. No dia 13 de março de 2015, a Dommo e a OSX 3L acordaram com 
a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses: (i) dos pagamentos devidos pela Dommo à título de contraprestação pelo 
afretamento da plataforma FPSO OSX 3 e (ii) de certas obrigações previstas nos contratos relacionados ao Afretamento. O 
prazo da suspensão acordado em 13 de março de 2015 findou-se e a Companhia não atingiu um acordo com os 
Bondholders da OSX 3L, com o objetivo de encontrar uma forma de equacionar seus débitos com os primeiros e a solução 
mais favorável para o FPSO OSX 3. No dia 27 de março de 2015, o Nordic apresentou, na Holanda, pedido de falência das 
sociedades OSX LG OSX 3 Holdco B.V. e OSX 3 Holding B.V. subsidiárias indiretas da Companhia. No tocante à OSX LG, a 
administração da Companhia apresentou, perante à justiça da Holanda, um pedido formal de suspensão de pagamentos. 
O pedido foi provisoriamente deferido pelo Tribunal. O objetivo dessa suspensão de pagamentos foi permitir que a OSX 
LG reestruturasse a sua dívida e/ou apresentasse um plano a seus credores - sob supervisão da justiça holandesa e de um 
administrador específico apontado por esta. A suspensão de pagamentos envolveu somente as obrigações da OSX LG. Em 
15 de julho de 2015, o Nordic, na qualidade de agente fiduciário dos detentores de Bonds emitidos pela OSX 3L votou 
contra o deferimento definitivo do procedimento de suspensão de pagamentos concedido anteriormente à OSX LG, 
resultando na sua falência. Por conseguinte, a Companhia passou a não mais deter controle ou influência nesses negócios. 
A liquidação dos ativos e passivos permanece sendo supervisionada pela justiça holandesa e gerida por um administrador 
específico. O “Bare Boat Charter Agreement”, celebrado em 06 de março de 2012 e aditado em 12 de setembro de 2014 
entre OSX 3L, OSX 3 Holding B.V. (em conjunto, “Credor OSX3” e, em conjunto com NewCo, “Credores”) e a Dommo, 
cuja totalidade do saldo devedor em relação ao afretamento do FPSO OSX3 contra a Dommo correspondeu à US$ 
277.424.330,23 (duzentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta dólares norte-
americanos e vinte e três centavos), dos quais US$ 250.816.374,13 (duzentos e cinquenta milhões, oitocentos e dezesseis 
mil, trezentos e setenta e quatro dólares norte-americanos e treze centavos) corresponderam em 30 de setembro de 2017 
a R$794.586 (setecentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais) foram capitalizados na Dommo 
e a diferença foi paga pela Dommo aos Bondholders da OSX 3L na forma prevista em um certo Acordo com Credores. Nos 
termos do Acordo com Credores, após a efetivação do aumento de capital, mediante a capitalização dos créditos e entrega 
pela Dommo aos Bondholders da OSX 3L das ações a que faziam jus e de eventual parcela em dinheiro decorrente do
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Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Receitas
  Receita de venda de bens e/ou serviços (bruta de impostos) – – 26.206 11.054

– – 26.206 11.054
Insumos adquiridos de terceiros
  Ganhos relativos à valorização de ativos ou baixa (7) – 896.816 (552.918)
  Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (13.985) (3.022) (49.346) (19.228)

(13.992) (3.022) 847.270 (572.146)
  Valor adicionado bruto (13.992) (3.022) 873.676 (561.092)
Retenções
  Depreciação e amortização (16) (25) (15.917) (14.417)

(16) (25) (15.917) (14.417)
  Valor adicionado líquido gerado pela Companhia (14.008) (3.047) 857.759 (575.509)
Valor adicionado recebido em transferência
  Resultado de equivalência patrimonial 146.263 (854.455) 837 252
  Receitas financeiras 1.072 651 993 821
  Outras receitas – – 1 (750)

147.335 (853.804) 1.831 323
Valor adicionado total a distribuir 133.327 (856.851) 859.590 (575.186)
Distribuição do valor adicionado

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

Empregados
Remuneração direta 496 645 2.692 2.428
Benefícios 27 53 422 586
FGTS – – 152 86
 523 698 3.266 3.100
Tributos
Federais 369 346 308.857 (27.410)
Estaduais – – 332 142
Municipais – – 17.430 12
 369 346 326.619 (27.256)
Remuneração de capitais de terceiros
Juros 9.870 12.144 399.329 320.669
Variação cambial 5 196 7.508 212
Outras remunerações – – 8 –
 9.875 12.340 406.845 320.881
Remuneração de capitais próprios
Participação dos acionistas não controladores – – 300 (1.676)
Lucro/Prejuízo do exercício 122.560 (870.235) 122.560 (870.235)

122.560 (870.235) 122.860 (871.911)
Valor adicionado total distribuído 133.327 (856.851) 859.590 (575.186)

Demonstração do Valor Adicionado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
Capital 

social

(–) Custo na
emissão
de ações

Reserva 
de capital

Ajustes acumulados
de conversão 

Prejuízos
 acumulados

Total do patrimônio
 líquido (passivo a

 descoberto)

Participação de
 acionistas não
 controladores

Total patrimônio líquido (passivo a
 descoberto) mais adiantamento
 para  futuro aumento de capital

Saldos em 1º de janeiro de 2020 35.264 (81.057) – 1.705.678 (6.235.077) (4.575.192) (8.256) (4.583.448)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira 18.e – – – (3.304) – (3.304) – (3.304)
Prejuízo do exercício – – – – (870.235) (870.235) (1.676) (871.911)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 35.264 (81.057) – 1.702.374 (7.105.312) (5.448.731) (9.932) (5.458.663)
Saldos em 1º de janeiro de 2021 35.264 (81.057) – 1.702.374 (7.105.312) (5.448.731) (9.932) (5.458.663)
 Ajustes de conversão de moeda estrangeira 18.e – – – (1.126) – (1.126) – (1.126)
  Lucro do exercício – – – – 122.560 122.560 300 122.860
Saldos em 31 de dezembro de 2021 35.264 (81.057) – 1.701.248 (6.982.752) (5.327.297) (9.632) (5.336.929)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020    (Em milhares de reais)

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

Receitas 20 – – 26.406 11.054
Custos 20 – – (2.601) (1.023)
Resultado bruto – – 23.805 10.031

Despesas (receitas) operacionais

Administrativas e gerais
21 (14.624) (3.982) (71.541) (26.072)

Despesas com depreciação e amortização 8 e 9 (16) (25) (15.917) (14.417)
Avaliação ao valor justo de propriedade para investi-
mento 10 – – 896.990 (552.918)
Outras despesas e receitas (10) – (177) 1.867

(14.650) (4.007) 809.355 (591.540)

Resultado de equivalência patrimonial 7 146.263 (854.455) 837 252

Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 131.613 (858.462) 833.997 (581.257)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 22 1.072 651 993 821
Despesas financeiras 22 (10.123) (12.340) (399.624) (279.884)
Variação cambial, líquida 22 (2) (84) (7.507) (40.997)

(9.053) (11.773) (406.138) (320.060)

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 122.560 (870.235) 427.859 (901.317)

Imposto de renda e contribuição social corrente 23 – – (18) (9)
Imposto de renda e contribuição social diferido 23 – – (304.981) 29.415
Lucro (Prejuízo) líquido do execício 122.560 (870.235) 122.860 (871.911)
Atribuído aos acionistas não controladores – – 300 (1.676)
Atribuído aos acionistas controladores 19 122.560 (870.235) 122.560 (870.235)
Lucro (Prejuízo) do exercício básico e diluído por ação
  (em R$) 19 38,93 (276,44) 39,03 (276,97)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
  Lucro/Prejuízo do exercício 122.560 (870.235) 122.860 (871.911)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa
  das atividades operacionais
  Depreciação e amortização 16 25 15.917 14.417
  Avaliação ao valor justo de propriedade para investimento – – (897.004) 552.918
  Resultado de equivalência patrimonial  (146.263) 854.455 (837) (252)
  Participação de acionistas não controladores – – 300 (1.676)
  Impostos diferidos sobre avaliação ao valor justo de
    propriedade para investimento – – 304.981 –
  Despesas de juros sobre dívidas financeiras – – 261.305 199.219

(23.687) (15.755) (192.478) (107.285)
Variações nos ativos e passivos
    Depósitos judiciais (167) – 738 (405)
Clientes – – (769) 4.020
Adiantamentos diversos 79 (48) 77 (49)
Tributos a recuperar (435) 1.989 (47) 5.796
Despesas antecipadas 7 (11) (91) 68
Obrigações sociais e trabalhistas (106) (670) (115) (652)
Fornecedores 12.208 9.829 137.913 111.948
    Obrigações fiscais 5.959 116 20.465 (29.033)
Adiantamento de clientes – – (2.170) (3.073)
Provisão para contingências 1.569 983 33.676 12.562
Outros (33) – 6.933 6.338
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 19.081 12.188 196.610 107.493
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
  operacionais (4.606) (3.567) 4.132 208
Imposto de renda e contribuição social – – 18 –
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Movimentação do investimento 1.127 3.362 38 –
Créditos concedidos a pessoas ligadas 13.725 (5.859) – –
Aquisições/baixas de bens do imobilizado 17 – 37 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 14.869 (2.497) 75 –
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Débitos com pessoas ligadas assumidos (8.039) 8.420 904 2.807
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
  financiamentos (8.039) 8.420 904 2.807
Efeito de conversão de moeda sobre o caixa e
  equivalentes de caixa (1.126) (3.304) (1.126) (3.304)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 1.098 (948) 4.003 (289)
Demonstração da redução no caixa e equivalentes de caixa
No início do execício 10 958 826 1.115
No fim do exercício 1.108 10 4.829 826
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 1.098 (948) 4.003 (289)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Lucro (Prejuízo) do exercício  122.560 (870.235) 122.860 (871.911)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira 18.e (1.126) (3.304) (1.126) (3.304)
Total do resultado abrangente do exercício  121.434 (873.539) 121.734 (875.215)
Total do resultado abrangente atribuído a:
Participação dos acionistas não controladores  – – 300 (1.676)
Participação dos acionistas controladores  121.434 (873.539) 121.434 (873.539)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração de Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (Em milhares de reais, exceto pelo prejuízo básico e diluído por ações)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstração de Resultados Abrangentes
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
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período do direito de preferência dos acionistas, os créditos restaram extintos, nada mais tendo tais Bondholders da OSX 
3L a reclamar, bem como da Companhia em razão da garantia emitida. Se faz necessário de forma a encerrar o processo de 
falência da OSX LG, liquidar suas 8 (oito) sociedades subsidiárias. Tal procedimento de liquidação pode ser feito de forma 
voluntária com o apoio oferecido pelo administrador Judicial da OSX LG. Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 - 
Histórico de Falência OSX LG, os investimentos nas empresas Offshore foram baixados no balanço patrimonial consolidado 
da OSX, porém, até o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia ainda não concluiu a 
sua restruturação societária.
 Estrutura Societária

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia apresenta a seguinte estrutura societária: 

OSX 
Brasil S.A.

(Brazil)

OSX  Brasil - 
Porto do Açu S.A.

(Brazil)

Integra
Offshore

Ltda. (Brazil)

OSX Serviços
Operacionais 
Ltda. (Brazil)

99,80%

49%

0,01% 0,01%

99,9% 99,9%

OSX Serviços
Gerais Ltda.

(Brazil)

100%

100% 100%

OSX Gmbh
(Austria)

OSX Leasing
Group B.V.

(Netherlands)

OSX Asia
Management Pte. Ltd

(Singapore)

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%100% 100% 100%
OSX 1

Leasing B.V.
(Netherlands)

OSX 2 
Holding B.V.

(Netherlands)

Stichting
Administratie

Kaantoor OSX 2
Leasing

(Netherlands)

OSX 3 
Holdco B.V.

(Netherlands)

OSX 3 
Holding B.V.

(Netherlands)

OSX 3
Leasing B.V.
(Netherlands)OSX 2

Leasing B.V.
(Netherlands)

OSX4 
Leasing B.V.
(Netherlands)

OSX5
Leasing B.V.
(Netherlands)

OSX WHP 1 & 2
Holding B.V.

(Netherlands)

OSX WHP 1 & 2
Leasing B.V.
(Netherlands)

OSX 
Procurement B.V.

(Netherlands)

As sociedades indicadas em laranja se encontram em recuperação judicial. As sociedades indicadas em azul claro tiveram 
sua falência decretada.
 Corona Vírus – Covid 19: Em 10 de março de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu o Ofício-Circular CVM/SNC/

SEP/nº 02/2020 orientando as Companhias e seus Auditores Independentes a considerarem cuidadosamente os impactos 
do COVID-19 em seus negócios e os riscos e incertezas aos quais as companhias estão expostas. Considerando o avanço 
da vacinação e a retomada gradativa da economia, a Companhia e a PdA – gestora da Área – vêm empenhando esforços 
conjuntos e integrados para a atração de novos parceiros interessados em desenvolver atividades na área da OSX Açu. 
Após finalizar o processo de reorganização da administração da Companhia e avaliar os impactos oriundos da pandemia, 
assim como estudar as tendências do mercado, os atuais Membros do Conselho de Administração, vêm atuando de forma 
consistente na retomada das atividades regulares e na expansão da sua área locada para novos negócios em prol da 
ampliação da lucratividade do seu ativo.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas: a) Declaração de Conformidade com 
as Normas IFRS e as Normas do CPC: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico 
CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e com a norma 
internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board 
(IASB) de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à elaboração 
das demonstrações financeiras. b) Base de Mensuração: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram 
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio 
do resultado/patrimônio líquido e da propriedade para investimento. c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. 
Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. d) Uso de Estimativas e Julgamentos: Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas 
e em quaisquer períodos futuros afetados. Julgamentos, estimativas e premissas são utilizados para a mensuração e 
reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras da Companhia. O uso desses fatores é inerente 
e condição imprescindível na preparação das demonstrações financeiras. A determinação dessas estimativas levou em 
consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, notadamente a venda 
de ativos da Companhia e outros fatores objetivos e subjetivos. Os eventos e estimativas relevantes são:  Nota nº 1 – 
Contexto Operacional;  Nota nº 8 – Imobilizado;  Nota nº 17 - Provisão para Contingências. A autorização para emissão 
destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ocorreu em reunião do conselho de administração realizada 
em 25 de março de 2022. A Administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes, próprias das 
demonstrações financeiras individuais e Consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às 
utilizadas por ela na sua gestão. e) Procedimentos de Consolidação: Em 31 de dezembro de 2021, a OSX possui as seguintes 
empresas controladas com participação direta e/ou indireta: Empresas sediadas na Cidade e Estado do Rio de Janeiro: 
 OSX Açu: Constituída em 28 de julho de 2009, tem como objeto social original as atividades de construção, reparo, 

montagem, integração e venda de unidades marítimas de exploração e produção de petróleo e gás natural, estruturas 
e equipamentos correlatos, para fornecimento ao mercado de petróleo e gás natural do Brasil. No segundo trimestre de 
2021, de forma a expandir o potencial de atividades na área da UCN Açu foram inseridas as atividades de administração 
de infra-estrutura portuária e atividades de operador portuário, entre outras. Atualmente este segmento de negócios está 
dedicado ao aluguel de áreas no Porto do Açu para clientes.  OSX Serviços: Constituída em 25 de novembro de 2009, 
tem como objeto social a prestação de serviços de operação e manutenção de unidades marítimas ligadas às atividades de 
exploração e produção de petróleo e gás, tais como, mas não limitada a, Plataformas Fixas de Produção e/ou Perfuração, 
unidades Flutuantes de Perfuração ou de Produção, unidades tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) e 
unidades do tipo FSO (Floating, Storage and Offloading), além da prestação de serviços de engenharia, incluindo consultoria 
em engenharia básica, engenharia de detalhamento, FEED (Front End Engineering Detail), e de serviços de consultoria no 
setor de equipamentos marítimos para atividades de exploração e produção de petróleo e gás. Atualmente este segmento 
está inoperante. OSX Serviços Gerais Ltda. (“OSX Serviços Gerais”): Constituída em 28 de janeiro de 2011, tem como 
objeto social a prestação de serviços gerais e corporativos, incluindo o compartilhamento de recursos humanos e de 
infraestrutura, bem como a prestação de fianças e outras garantias relativas a obrigações assumidas por sua controladora 
ou outras sociedades sob controle comum. Empresas sediadas no exterior: OSX GmbH (“OSX GmbH”): Constituída 
em 22 de outubro de 2009, através da aquisição do capital social da BVSARANTATRIABeteiligungsverwaltungGmbH, uma 
sociedade existente e constituída de acordo com as leis austríacas, sediada na Áustria, passando a se denominar OSX 
GmbH em 19 de novembro de 2009. A empresa tem como objeto social participar em outras sociedades. Esta aquisição 
não foi caracterizada como uma combinação de negócios, de acordo com as definições estabelecidas no CPC 15 e IFRS 
3 (Business Combinations) por tratar-se de aquisição de uma empresa sem nenhum ativo ou passivo e sem fluxo de caixa 
projetado. OSX Asia Management Pte. Ltd.: Constituída em 05 de abril de 2012, de acordo com as leis asiáticas, sediada 
em Cingapura, que tem como objeto social a prestação de serviços gerais e corporativos, incluindo o compartilhamento 
de recursos humanos e de infraestrutura. A seguir, os percentuais de participação que a OSX possui em suas empresas 
controladas e fundos exclusivos, os quais, exceto a Integra, cujo resultado é reconhecido por equivalência patrimonial, são 
todos consolidados.

Percentual de participação
  31/12/2021 31/12/2020
Controladas diretas

OSX Açu 99,80% 99,80%
OSX Serviços 99,99% 99,99%
OSX Serviços Gerais 99,99% 99,99%
OSX GmbH 100,00% 100,00%

Controladas indiretas
OSX Asia Management Pte. Ltd. 100,00% 100,00%
Descrição dos Principais Procedimentos de Consolidação: As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme 
em todas as empresas consolidadas e são consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior. i) Eliminação dos 
saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas. ii) Eliminação dos saldos de despesas e receitas 
decorrentes de negócios entre as companhias consolidadas. iii) As flutuações de moeda referentes a ativos monetários 
intercompanhias são reconhecidas como variação cambial na demonstração do resultado da entidade que reporta a 
informação. iv) Eliminação dos saldos das contas de investimentos e correspondentes participações no capital e lucros 
(ou prejuízos) acumulados das empresas controladas. v) A participação dos acionistas não controladores, que representa a 
parcela do resultado do exercício e do patrimônio líquido que não é detida pela Companhia, é apresentada separadamente 
da demonstração do resultado consolidado e dentro do grupo de patrimônio líquido no balanço patrimonial consolidado, 
em separado do patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores. vi) Alterações no percentual de participação 
em controladas que não resultem em perda e/ou ganho de controle são registradas no patrimônio líquido. f) Novas 
Normas Emitidas pelo IASB e pelo CPC: Mudança nas Principais Práticas Contábeis ou Novas Normas Vigentes a Partir 
de Janeiro de 2021: Na preparação das demonstrações financeiras, a Administração da Companhia considera, quando 
aplicável, as novas revisões e interpretações às IFRS e os pronunciamentos técnicos, emitidos pelo IASB e pelo CPC. Para 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, não ocorreu nenhuma alteração 
que afetasse as demonstrações financeiras da Companhia. As normas e interpretações novas e alteradas emitidas pelo 
IASB e pelo CPC, descritas a seguir, ainda não estão em vigência, quando começar a vigência, a partir de 1º de janeiro de 
2023, se cabível a Companhia irá adotá-las. 

Pronunciamento   Descrição 

 CPC 23 / IAS 8  Definição de estimativas contábeis 

 CPC 26 (R1) / IAS 1  Divulgação de políticas contábeis 

 CPC 50 / IFRS 17   Contratos de Seguro 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Base de Consolidação: (i) Participação de Acionistas não Controladores: 
A Companhia elegeu mensurar qualquer participação de não controladores na adquirida pela participação proporcional 
nos ativos líquidos identificáveis na data de aquisição. Mudanças na participação da Companhia em uma subsidiária que 
não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. (ii) Controladas: A 
Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu 
envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As 
demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em 
que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. (iii) Perda de Controle: Quando da perda de controle, 
a Companhia não reconhece os ativos e passivos da controlada, qualquer participação de não controladores e outros 
componentes registrados no patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela 
perda de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia retém qualquer participação na antiga subsidiária, essa 
participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. (iv) Investimentos em Entidades 
Contabilizadas pelo Método da Equivalência Patrimonial: As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, 
direta ou indiretamente, tenha influência significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras 
e operacionais. Uma entidade controlada em conjunto consiste em um acordo contratual através do qual a Companhia 
possui controle compartilhado, onde a Companhia tem direito aos ativos líquidos do acordo contratual, e não direito aos 
ativos e passivos específicos resultantes do acordo. A Companhia e suas subsidiarias não possuem controladas em 
conjunto. Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência patrimonial. Tais 
investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento 
inicial, as demonstrações financeiras consolidada e individual incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo 
do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data em que a influência significativa ou controle conjunto 
deixa de existir. (v) Transações Eliminadas na Consolidação: Saldos e transações intercompanhias, e quaisquer receitas ou 
despesas não realizadas derivadas de transações intercompanhias, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de 
transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da 
participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira como são eliminados os 
ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. 
b) Moeda Estrangeira: (i) Transações em Moeda Estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para as 
respectivas moedas funcionais das entidades da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e 
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são reconvertidos para a 
moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. Ativos e passivos não monetários que são mensurados pelo valor 
justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi 
determinado. (ii) Operações no Exterior: Os ativos e passivos de operações no exterior, incluindo ajustes de valor justo 
resultantes da aquisição, são convertidos para Real às taxas de câmbio apuradas na data do balanço. As receitas e despesas 
de eventuais operações no exterior são convertidas para Real às taxas de câmbio apuradas nas datas das transações. As 
diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda de apresentação são reconhecidas em outros 
resultados abrangentes e acumuladas em ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido. As demonstrações do 

resultado e do fluxo de caixa das investidas, em ambiente econômico estável, 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 do 
exercício e os demais itens do patrimônio líquido são convertidos pela taxa histórica. c) Caixa e Equivalentes de Caixa: Estão 
representados por aplicações de curto prazo, de liquidez imediata, que são prontamente conversíveis para quantias 
conhecidas de caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. d) Investimentos: A Companhia detém o 
controle de todas as suas subsidiárias, conforme apresentado na nota explicativa nº 7. Desta forma, seus investimentos são 
avaliados por equivalência patrimonial. e) Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Registrado pelo custo histórico 
e de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução 
do valor recuperável (impairment). Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos 
no resultado. Os custos de empréstimos que são diretamente atribuídos à aquisição, à construção ou à produção de um 
ativo imobilizado formam parte do custo deste ativo, conforme estabelece o CPC 20 e IAS 23 (Borrowing Costs). Os custos 
de empréstimos já estavam sendo capitalizados conforme Deliberação CVM 193/96 tendo em vista que são diretamente 
atribuíveis à construção do ativo. (ii) Depreciação: A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas 
taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 8 - Imobilizado e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens 
e os respectivos valores residuais. Não houve alteração significativa na vida útil dos bens que estão sujeitos a depreciação. 
(iii) Redução ao Valor Recuperável - Impairment: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e suas 
controladas são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. f) Propriedade para Investimento: A propriedade 
para investimento é a propriedade mantida para auferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambas e está sendo 
mensurada pelo método do valor justo.Vide Nota Explicativa nº9. g) CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento 
Mercantil: O Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) / IFRS 16 altera a forma de apresentação dos arrendamentos operacionais 
no Balanço Patrimonial das Companhias arrendatárias, bem como substitui o custo linear de arrendamento operacional 
pelo custo de amortização dos ativos objetos de direito de uso e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento 
às taxas efetivas vigentes à época da contratação dessas transações, sendo este contabilizado na despesa financeira. O 
passivo de arrendamento foi mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes, 
descontados utilizando a taxa mensurada como mais adequada ao mercado no momento de atualização e revisão das 
premissas adotadas para o cálculo. O ativo de direito de uso foi reconhecido com base no valor do passivo de arrendamento, 
reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes da data da adoção inicial e suas prospectivas revisões. Ambos 
mencionados e apresentados na Nota Explicativa nº 10. h) Ativos Financeiros Não-Derivativos (incluindo recebíveis): Um 
ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar 
se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável 
se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele 
evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira 
confiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros tiveram perdas de valor inclui:  Inadimplência ou atrasos do 
devedor.  Reestruturação de um valor devido à Companhia em condições que a Companhia não consideraria em condições 
normais.  Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência.  Mudanças negativas na situação de pagamentos 
dos devedores ou emissores.  O desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento; ou dados observáveis 
indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um grupo de ativos financeiros. Para 
investimentos em títulos patrimoniais, a evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável inclui um declínio 
significativo ou prolongado no valor justo abaixo do seu custo. A Companhia e suas controladas consideram evidência de 
perda de valor para recebíveis tanto no nível individualizado como no nível coletivo. Todos os recebíveis são avaliados 
quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de 
valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Recebíveis são avaliados coletivamente quanto à perda 
de valor por agrupamento conjunto desses títulos com características de risco similares. Ao avaliar a perda de valor 
recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração quanto às premissas 
se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que 
as sugeridas pelas tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo 
custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa 
estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em 
uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos através 
da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de 
valor é revertida e registrada no resultado. Durante o ano de 2021, a Administração da Companhia não identificou 
evidência que justificasse a necessidade de redução ao valor recuperável conforme divulgado nas demonstrações financeiras 
em 31 de dezembro de 2021. i) Ativos Não Financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e 
suas controladas, que não os estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de 
balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é estimado. No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento 
que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado anualmente na mesma época. Para testes de 
redução no valor recuperável, os ativos são agrupados no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo 
seu uso contínuo, majoritariamente independente das entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs. O ágio de uma 
combinação de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da 
combinação. O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre seus valores em uso ou seu valor justo menos custos 
para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados ao seu valor presente usando 
uma taxa de desconto antes dos impostos que reflete as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os 
riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do 
ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. 
Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGCs, e 
então para redução do valor contábil dos outros ativos dentro da UGC ou grupo de UGCs em forma pro rata. Uma perda 
por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto aos outros ativos, as perdas de valor 
recuperável são revertidas somente na extensão em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido 
apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. j) Instrumentos 
Financeiros: Todos os instrumentos financeiros foram reconhecidos em conformidade com o IFRS 9 e CPC 48 no balanço 
da Companhia e suas controladas, tanto no ativo quanto no passivo, e são mensurados inicialmente pelo valor justo 
quando aplicável e após o reconhecimento inicial de acordo com sua classificação. Instrumentos financeiros não-derivativos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, decrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo 
através de resultado, de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Instrumentos financeiros não-derivativos 
incluem bancos, aplicações financeiras, contas a receber e outros créditos, assim como fornecedores, empréstimos, contas 
a pagar e outras dívidas. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros não-derivativos são 
mensurados conforme descrito abaixo: (i) Empréstimos e Recebíveis: Os empréstimos e recebíveis devem ser mensurados 
pelo custo amortizado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros, reduzidos por eventuais reduções no 
valor recuperável. Clientes e partes relacionadas da Companhia e suas controladas foram classificados nesta categoria. (ii) 
Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio do Resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo através do 
resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento inicial. Os instrumentos 
financeiros são designados pelo valor justo através do resultado se a Companhia gerencia esses investimentos e toma 
decisões de compra e venda com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de 
risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos 
resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado são medidos pelo valor justo, e 
suas flutuações são reconhecidas no resultado. As aplicações financeiras da Companhia e de suas controladas foram 
classificadas nesta categoria. (iii) Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento: Esses ativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os 
ativos financeiros mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros 
efetivos. (iv) Passivos Financeiros Não Derivativos: A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na 
categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo 
custo amortizado através do método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: 
empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar. k) Receita: O resultado é apurado em conformidade 
com o regime de competência. As receitas são reconhecidas no resultado no momento da sua realização, para as receitas 
provenientes dos contratos de locação firmados, as quais são reconhecidas no resultado pelo método linear conforme os 
respectivos prazos contratuais e da sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua 
realização. l) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia e suas controladas possuem uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja 
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
m) Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, 
para as empresas optantes pelo lucro real, são calculados com base nas alíquotas de 15% (quinze por cento) acrescida do 
adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro tributável anual excedente de R$240 (duzentos e quarenta mil) anuais para 
imposto de renda e 9% (nove por cento) sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação de 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% (trinta por cento) do lucro real. O imposto de renda 
e a contribuição social contabilizados no resultado são formados pela despesa corrente destes tributos, e, também, pelo 
diferido líquido que é resultante do cálculo do IRPJ e CSLL sobre as diferenças temporárias ativas e passivas, prejuízo fiscal 
e base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto de renda e a contribuição social diferidos sobre o 
ajuste de avaliação patrimonial são reconhecidos diretamente no Patrimônio Líquido. Os ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório. Para as empresas no exterior, o imposto de renda e a 
contribuição social, do período corrente e diferido, são calculados, onde aplicável, com base nas respectivas alíquotas 
vigentes na data das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. n) Resultado por Ação: O resultado por ação 
básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas controladores e não controladores da 
Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. O resultado por ação diluído 
é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis 
em ações, com efeito diluidor, no execício apresentado. o) Informações por Segmento: Um segmento operacional é um 
componente da Companhia que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, 
incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da Companhia. Todos os resultados 
operacionais dos segmentos são revistos frequentemente pela Administração para decisões sobre os recursos a serem 
alocados ao segmento e para avaliação de seu desempenho, e para o qual informações financeiras individualizadas estão 
disponíveis. Os resultados de segmentos que são relatados à Administração incluem não apenas os itens diretamente 
atribuíveis ao segmento, como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis. Os itens não alocados compreendem 
principalmente ativos corporativos (primariamente a sede da Companhia), despesas da sede, despesas e receitas financeiras 
e ativos e passivos de imposto de renda e contribuição social. p) Demonstração de Fluxo de Caixa: As demonstrações dos 
fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM nº 641, 
de 7 de outubro de 2010, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) (IAS 07) “Demonstração dos Fluxos de 
Caixa”, emitido pelo CPC. q) Demonstração do Valor Adicionado: A Companhia elaborou Demonstrações do Valor 
Adicionado (DVA) individuais e consolidadas nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das Demonstrações Financeiras conforme BRGAAP aplicável 
às companhias abertas, enquanto para IFRS representam informação financeira adicional.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Caixa e bancos 1.108 10 4.829 826
1.108 10 4.829 826

5. Clientes
O saldo da conta de clientes em 31 de dezembro de 2021 é basicamente representado por montantes oriundos das 
operações de locação da área do cais e adjacentes do Porto do Açu e da venda de bens inservíveis . 

Consolidado
  31/12/2021 31/12/2020

Contas a receber de locação 3.769 2.838
Outros – 162

3.769 3.000
6. Tributos a Recuperar:
Os créditos tributários da Companhia são compostos, basicamente, por saldo negativo de exercícios anteriores e retenções 
de terceiros. A Companhia tem a expectativa de realização de todo o saldo, através de compensações com outros impostos 
federais e por pedido de restituição protocolado junto a Receita Federal, conforme previsto em lei.
  Controladora Consolidado
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
IRPJ Saldo Negativo 32.118 31.325 32.119 31.325
IRPJ a compensar – 483 – 592
IRRF exercício em curso 10 9 19 287
CSLL Base negativa 4.214 4.090 4.214 4.090
Outros créditos – – 32 43
Tributos a recuperar 36.342 35.907 36.384 36.337

continua
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7. Investimentos:
a) Participações Societárias Diretas:

31/12/2021 
Quantidade 

ações/ quotas Patrimônio Receita
Lucro/

Prejuízo do
Controladas diretas Participação  (mil) Ativo Passivo líquido Líquida exercício

OSX Açu  99,80% 45.611.593 2.232.115 7.125.277 (4.898.162) (23.805) 152.780
OSX Serviços 
Operacionais 99,99% 36.180 105.051 180.670 (75.619) – (5.993)
OSX Serviços Gerais 99,99% 1.000 5.761 4.260 1.502 – 16
OSX GmbH 100,00% – 357 17.221 (16.855) – (230)

31/12/2020
Quantidade 

ações/ quotas Patrimônio Receita
Lucro/

Prejuízo
Controladas diretas Participação  (mil) Ativo Passivo líquido Líquida do exercício 

OSX Açu  99,80% 45.611.593 1.499.539 6.545.481 (5.045.942) (10.032) (848.809)
OSX Serviços
 Operacionais 99,99% 36.180 103.713 173.338 (69.625) – (6.967)
OSX Serviços Gerais 99,99% 1.000 5.670 4.185 1.485 – (20)
OSX GmbH 100,00% – 285 15.422 (15.137) – (329)
b) Participações Societárias Indiretas

31/12/2021 
Patrimônio Receita Lucro/ Prejuízo

Controladas indiretas Participação Ativo Passivo Líquido Líquida do exercício
OSX Asia 100,00% – 8.667 (8.667) – (64)
Integra Offshore Ltda. 49,00% 43.252 48.856 (5.604) – (165)

31/12/2020
Patrimônio Receita Lucro/Prejuízo

Controladas indiretas Participação Ativo Passivo Líquido Líquida do exercício
OSX Asia 100,00% – 7.864 (7.864) – (47)
Integra Offshore Ltda. 49,00% 44.401 48.817  (4.417) – 538
c) Movimentações - Controladora:

Controladas
31/12/2020 

investimento

31/12/2020
passivo a 

descoberto
Adições / 

Baixas
Equivalência 
patrimonial

31/12/2021 
Passivo a 

descoberto
31/12/2021

Investimento
OSX Açu – (5.036.017) – 152.480 (4.883.537) –
OSX Serviços Operacionais – (69.619) – (5.994) (75.612) –
OSX Serviços Gerais 1.485 – – 16 – 1.501
OSX GmbH – (15.286) (1.127) (239) (16.653) –

Total 1.485 (5.120.922) (1.127) 146.263 (4.975.802) 1.501
d) Participações em Entidades de Propósitos Específicos - EPEs: A Companhia mantém participação em uma EPE, em que 
são consolidadas às Demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 408, de 18 
de agosto de 2005. A EPE OSX Asia Management Pte Ltd. é uma sociedade criada de acordo com as leis de Cingapura 
e suas atividades estão descritas na Nota Explicativa nº 3 (a) – Base de Consolidação. A controlada OSX Açu detém 
participação de 49% (quarenta e nove por cento) do capital votante e total da empresa Integra Offshore Ltda. (“Integra”). 
Conforme o CPC 19, por não possuir o controle da subsidiária, a participação está avaliada como equivalência patrimonial 
representando o montante de R$3.227 (três milhões, duzentos e vinte e sete reais) em 31 de dezembro de 2021 e R$2.428 
(dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil reais) em 31 de dezembro de 2020. e) Garantias Concedidas em Favor das 
Controladas e Coligadas: As garantias concedidas em favor de controladas e coligadas estão descritas na nota 
explicativa nº 16 - Partes Relacionadas.
8. Imobilizado:
Em dezembro de 2021 a Companhia contratou a empresa Apsis para elaboração do inventário físico, com a intenção de 
organizar e manter o melhor controle de seu imobilizado. Com esse laudo foi possível identificar algumas perdas, o que 
gerou uma redução significativa. 
(a) Composição dos Saldos

Controladora
Taxa de 31/12/2021 31/12/2020

depreciação
a.a.% Custo

Depreciação
acumulada Líquido Líquido

Móveis e utensílios 10 1 (1) – 20
Equipamentos de informática 20 164 (143) 21 –

165 (144) 21 20
Consolidado

Taxa de 31/12/2021 31/12/2020
depreciação

 a.a.% Custo
Depreciação

acumulada Líquido Líquido
Móveis e utensílios 10 718 (662) 56 515
Máquinas e equipamentos 10 123        (2) 120 5
Equipamentos de informática 20 425 (394) 31 –
Benfeitorias em propriedades de 
terceiros 20 –       – – 61
Instalações gerais 10    236 (152) 85 40

1.502    (1.210) 292 621
Controladora

Taxa de 31/12/2020 31/12/2019
depreciação

a.a.% Custo
Depreciação

acumulada Líquido Líquido
Móveis e utensílios 10 324 (304) 20 45
Equipamentos de informática 20 966 (966) – –

1.290 (1.270) 20 45
Consolidado

Taxa de 31/12/2020 31/12/2019
depreciação

a.a.% Custo
Depreciação

acumulada Líquido Líquido
Móveis e utensílios 10 3.277 (2.762) 515 826
Máquinas e equipamentos 10 18 (13) 5 6
Equipamentos de informática 20 4.325 (4.325) – –
Benfeitorias em propriedades de 
terceiros 20 897 (836) 61 148
Instalações gerais 10  172 (132) 40 57

8.689  (8.068) 621 1.037
b) Movimentação do imobilizado – Valor contábil líquido

Controladora
Saldo em

 31/12/2020 Adições Baixas Depreciação
Saldo em

 31/12/2021
Móveis e utensílios 20  – (5) (14) 1
Equipamentos de informática –   22 – (2) 20

20     22           (5) (16) 21
Consolidado

Saldo em
 31/12/2020 Adições Baixas Depreciação

Saldo em
 31/12/2021

Móveis e utensílios 515  6 (121) (343) 57
Máquinas e equipamentos 5 122 (4) (2) 121
Equipamentos de informática –   28 3 (1) 30
Benfeitorias em propriedades de 
terceiros 61 –    (61) – –
Instalações gerais 40 64 – (20) 84

621 220        (183) (366) 292
Controladora

Saldo em 
31/12/2019 Adições Baixas Depreciação

Saldo em 
30/12/2020

Móveis e utensílios 45  – – (25) 20
45     –            – (25) 20

Consolidado
Saldo em 

31/12/2019 Adições Baixas Depreciação
Saldo em 

31/12/2020
Móveis e utensílios 826  – – (311) 515
Máquinas e equipamentos 6 – – (1) 5
Benfeitorias em propriedades de 
terceiros 148 – – (87) 61
Instalações gerais 57 – – (17) 40

1.037 –               – (416) 621
c) Movimentação da Depreciação

Controladora
Saldo em 

31/12/2020 Depreciação
Saldo em 

31/12/2021
Móveis e utensílios 304 (303) 1
Equipamentos de informática 966 (823) 143

1.270 (1.126) 144
Consolidado

Saldo em 
31/12/2020 Depreciação

Saldo em 
31/12/2021

Móveis e utensílios 2.762 (2.100) 662
Máquinas e equipamentos 13     (11) 2
Equipamentos de informática 4.324 (3.930) 394
Benfeitorias em propriedades de terceiros 836 (835) –
Instalações gerais    132 19 152

8.067    (6.857) 1.210
Controladora

Saldo em 
31/12/2019 Depreciação

Saldo em 
31/12/2020

Móveis e utensílios 279 25 304
Equipamentos de informática 966 - 966

1.245 25 1.270
Consolidado

Saldo em 
31/12/2019 Depreciação

Saldo em 
31/12/2020

Móveis e utensílios 2.451 311 2.762
Máquinas e equipamentos 12       1 13
Equipamentos de informática 4.325 – 4.325
Benfeitorias em propriedades de terceiros 749 87 836
Instalações gerais 115 17 132

7.652  416 8.068
9. Propriedade para Investimento:
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia identificou os seguintes indicativos para nova valoração 
associada ao ativo abaixo:  UCN Açu Conforme apresentado no dia 16 de maio de 2014 nos Planos de Recuperação 

Judicial da OSX e de suas subsidiárias OSX Açu e OSX Serviços, a Companhia reviu seu plano de negócios relacionado ao 
desenvolvimento da UCN Açu. O plano de negócios prevê a operação da unidade baseada, principalmente, na realização 
de parcerias com empresas da indústria de óleo e gás interessadas em estabelecer-se na área. Durante o terceiro trimestre 
de 2021, a Companhia revisitou o modelo utilizado para o cálculo do valor justo da área do Porto do Açu cedida à OSX 
Açu e, após uma revisão das premissas adotadas, concluiu-se que existe valorização dos ativos no montante de R$897.004 
(oitocentos e noventa e sete milhões e quatro mil reais). A análise em questão foi pautada pelo método do fluxo de caixa 
descontado e leva em consideração, para a composição do fluxo de caixa estimado, o novo plano de negócios da empresa 
aprovado em sua Assembleia Geral de Credores no final de 2014. O valor presente do fluxo de caixa foi calculado com 
base em uma projeção que considera uma ocupação do Porto do Açu baseada no atual desenvolvimento de prospecção 
de novos parceiros interessados em estabelecer-se na área, descontado a uma taxa apropriada que leva em consideração 
informações históricas e atuais do mercado e o setor de atuação da Companhia. Considerando o disposto no CPC nº 01 
e o atual contexto de mercado no que tange à taxa de juros, risco Brasil e riscos sistêmicos econômicos e financeiros, o 
valor justo da propriedade para investimento foi avaliado através de laudo de avaliação de especialista, utilizando a revisão 
das premissas e índices de mercado utilizados no fluxo de caixa descontado, para cálculo do valuation no fechamento do 
terceiro trimestre de 2021. O cálculo da avaliação ao valor justo foi elaborado pela empresa Apsis Consultoria Empresarial 
Ltda., a metodologia utilizada para a avaliação foi a conjugação do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado 
(MCDDM) e do Método da Capitalização de Renda (MCR). O MCDDM foi utilizado levantando-se áreas de terminal e/
ou retroáreas em outros complexos portuários para definir o valor de arrendamento com base no mercado atual. Já o 
MCR realizou a projeção dos valores de arrendamento no fluxo de caixa, trazido a valor presente líquido, por uma taxa 
de desconto adequada. Esse método define o valor do imóvel por meio da comparação com dados mercadológicos de 
imóveis semelhantes. A taxa de desconto utilizada no fluxo, foi a da metodologia Weighted Average Cost of Capital 
(WACC – Custo Médio Ponderado de Capital) composta pela ANTAQ. A Companhia realizou o teste do valuation do ativo 
no terceiro trimestre de 2021,o qual gerou a valorização de R$897.004 (oitocentos e noventa e sete milhões e quatro mil 
reais). A Companhia irá realizar nova avaliação ao final do exercício de 2022.

Valor justo em 
31/12/2020 Valorização

Valor justo em 
31/12/2021

Propriedade para investimento 936.996 897.004 1.834.000
936.996 897.004 1.834.000

10. Intangível:
Direito de uso – Arrendamento - CPC 06 (R2) - IFRS 16: A Companhia detém contrato de concessão para exploração da 
superfície da área do Porto do Açu, em caráter oneroso, de uma área de 3.200.000m², celebrado em 21 de dezembro 
de 2012, entre a PdA e a OSX Açu, como contraprestação pela Cessão do Uso, bem como pela concessão do Direito 
de Superfície, conforme o caso, sendo certo que caberá à OSX pagar à PdA mensalmente a contra prestação da cessão 
do uso ou concessão do direito de superfície no valor de R$2.363 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil reais). O 
valor dessa contra prestação é fixo e vem sendo ajustado anualmente em 1º de julho, de acordo com a variação do Índice 
Geral de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (IGP-M). O prazo do contrato é de 40 anos, 
contados a partir da data da assinatura, sendo então vigente até 21 de dezembro de 2052. Em janeiro de 2019, o valor 
da contraprestação era de R$3.556 (três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil reais). A Companhia adotou o CPC 
06(R2)/IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019, data de adoção inicial, utilizando a abordagem retrospectiva modificada. 
Dessa forma, a informação comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o IAS 17 e 
IFRIC 4. Como resultado da adoção do CPC 06(R2)/IFRS 16, a Companhia alterou sua política contábil para o contrato de 
arrendamento acima. Anteriormente o contrato era classificado como arrendamento operacional e não estava totalmente 
reconhecido no balanço patrimonial da Companhia. Em conformidade com o CPC 06(R2)/IFRS 16, a Companhia revisou 
o cálculo efetuado no último exercício (2021), com a projeção do arrendamento operacional. O montante reconhecido 
foi mensurado descontando os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, ao considerar em 
sua estimativa a inflação futura projetada nos fluxos a serem descontados, com o valor do aluguel sofrendo anualmente 
atualização pelo IGPM, que variou entre 6,54% (seis vírgula cinquenta e quatro por cento) no primeiro ano, 4% (quatro 
por cento) no segundo ano, 9,26% (nove vírgula vinte e seis por cento) no terceiro ano, 4,75% (quatro vírgula setenta 
e cinco por cento) no quarto ano, 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento) no quinto ano e 4,00% (quatro 
por cento) nos demais anos de projeção (taxas retiradas do site do Banco Central) e trazendo o montante ao valor 
presente pela taxa de desconto anual de 11,48% (onze vírgula quarenta e oito por cento) usando a atualização prevista 
para o Tesouro prefixado com juros semestrais 2031; essas taxas foram avaliadas conforme as estimativas e julgamentos 
da Companhia em relação aos valores correspondentes de ativos equiparáveis  no mercado. A Companhia adotou os 
seguintes expedientes práticos na aplicação do CPC 06(R2): (i) Aplicação de uma taxa de desconto única; (ii) Aplicação da 
isenção de não reconhecimento dos ativos de direito de uso e passivos de arrendamentos com um período inferior a 12 
(doze) meses e para arrendamentos de baixo valor; e (iii) Os pagamentos associados a esses contratos serão reconhecidos 
como uma despesa em base linear durante o prazo contratual. 
Movimento do exercício, demonstrado abaixo: 

Consolidado
  Ativo Passivo Resultado
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Intangível
Direito de uso do Porto do Açu 386.127 528.746 – – – –
Amortização (43.552) (28.001) – – – –
Passivo Circulante
Direito de uso do Porto do Açu – – 170.704 128.028 – –
AVP do Direito de uso do Porto do Açu – –   (13.620)   (7.292) – –
Passivo Não Circulante
Direito de uso do Porto do Açu – – 1.280.275 1.322.952 – –
AVP do Direito de uso do Porto do Açu – –  (1.036.886)  (907.888) – –
Despesa Operacional
Amortização – – – – 15.551 14.000
Apropriação do AVP do Porto do Açu – – – –    6.709 7.054

   342.575  500.745  400.473  535.800 22.260     21.054 
Para atender à orientação das áreas técnicas da CVM, previstas no Ofício-Circular CVM SNC/SEP 02/2019, caso a 
Companhia não tivesse adotado o CPC 06(R2) e sim estivesse adotando o modelo recomendado pelas áreas técnicas da 
CVM – “fluxo nominal x taxa nominal”, demonstraremos na sequência, os impactos na mensuração e remensuração do 
direito de uso e do passivo de arrendamento, ao considerar em sua estimativa a inflação futura projetada nos fluxos a 
serem descontados, com o valor do aluguel sofrendo anualmente atualização pelo IGPM, variou entre 6,54% (seis vírgula 
cinquenta e quatro por cento) no primeiro ano, 4% (quatro por cento) no segundo ano, 9,26% (nove vírgula vinte e seis 
por cento) no terceiro ano, 4,75% (quatro vírgula setenta e cinco por cento) no quarto ano, 5,49% (cinco vírgula quarenta 
e nove por cento) no quinto ano e 4,00% (quatro por cento) nos demais anos de projeção (taxas retiradas do site do Banco 
Central), considerando a inflação média de 5,03% (cinco vírgula zero três por cento) a.a, similar aos valores considerados 
na taxa de juros incremental utilizada para desconto a valor presente, mais a taxa de 11,48% (onze vírgula quarenta e oito 
por cento) usando a atualização prevista para o Tesouro prefixado com juros semestrais 2031.
Nesse caso, o movimento no exercício seria:

Consolidado
  Ativo Passivo Resultado
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Intangível
Direito de uso do Porto do Açu 604.253 603.225 – – – –
Amortização (56.803) (39.031) – – – –
Passivo Circulante
Direito de uso do Porto do Açu – – 50.861 50.824 – –
AVP do Direito de uso do Porto do Açu – –   (12.089)   (11.847) – –
Passivo Não Circulante
Direito de uso do Porto do Açu – – 3.289.448 2.987.229 – –
AVP do Direito de uso do Porto do Açu – –  (2.723.967)  (2.422.981) – –
Despesa Operacional
Amortização – – – – 17.772 17.742
Apropriação do AVP do Porto do Açu – – – –    17.091 5.349

547.450 564.194  604.253  603.225 34.863    23.091 
11. Obrigações Sociais e Trabalhistas:

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

Salários e honorários 125 119  137  132
Encargos sobre folha de pagamento 123 141 155 169
Provisão de férias e 13º salário 35 129          91         197

283 389 383 498
12. Fornecedores:

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

Fornecedores concursais (i) 24.769 24.020 1.260.971 1.135.134
Fornecedores extraconcursais (ii) 10.837 10.660 16.807 16.015
Provisão de fornecedores extraconcursais (ii) 64.729 53.446 220.358 209.074

100.335 88.126 1.498.136 1.360.223
Circulante 75.566 64.106 237.165 225.089
Não circulante 24.769 24.020 1.260.971 1.135.134
(i) Estão associados aos valores a pagar listados no quadro de credores do plano de recuperação judicial aprovado na 
Assembleia de credores em 17 de dezembro de 2014. Dentre os principais fornecedores, destacamos: Acciona Infraestruturas 
S.A, AGF Engenharia e SPE Central de Utilidades Rio S.A. Em 31 de dezembro de 2021, com base nas previsões do Plano 
de Recuperação Judicial, a Companhia realizou a correção monetária pelo IPCA dos valores listados no Quadro Geral 
de Credores. (ii) Referem-se a valores a pagar e provisões de fornecedores nacionais e estrangeiros extraconcursais e às 
provisões ambientais relacionadas ao processo de licenciamento da UCN Açu. As provisões foram realizadas com base nas 
medições dos contratos com os fornecedores e as estimativas de custos ambientais. Os fornecedores que se encontram em 
atraso vêm sendo registrados com os devidos acréscimos de multa e juros conforme seus respectivos contratos.
13. Obrigações Fiscais:
Compreende as obrigações da empresa relativas a impostos, taxas e contribuições. Em 2021, a Companhia aderiu à 
transação excepcional referente à débitos inscritos em dívida atíva no âmbito da Proguradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). Tais débitos geraram um aumento na conta de obrigações fiscais.   
As obrigações fiscais possuem a seguinte composição:

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

IRRF 3 3 63 64
IRPJ 1.723 1.719 4.828 4.735
PIS/COFINS/CSLL Faturamento CP 9 15 2.628 1.729
PIS/COFINS/CSLL Terceiros        470 493 5.369 5.401
ISS Faturamento – – 8.199 8.199
ISS Terceiros 21 21 8.917 1.905
INSS CP 114 114 294 294
Impostos s/importação 33 33 604 559
IOF 480 480 994 932
CSLL 51 49 847 817
ICMS – – 2.167 2.151
Transação tributária - PGFN 5.965 – 12.337 –
Outros 27 10 264 242
Circulante 8.896 2.937 47.511 27.028
14. Empréstimos e Financiamentos:
A tabela abaixo apresenta os empréstimos e financiamentos da Companhia.

Consolidado
Instituições financeiras Moeda Tipo Vencimento 31/12/2021 31/12/2020

BTG Pactual BRL Extraconcursal 30/01/2020 285.890 268.620
Caixa Econômica Federal/FMM BRL Extraconcursal 14/06/2033      1.342.950     1.237.835
Total de empréstimos e financiamentos 1.628.840 1.506.455
(-) Custo de transação a apropriar
  Caixa Econômica/FMM       (11.428)       (12.422)
       (11.428)       (12.422)
Total de empréstimos e financiamentos com custo
 s de transação a apropriar 1.617.412 1.494.033
Não circulante extraconcursais 1.617.412 1.494.033
Em 27 de abril de 2012, a OSX Açu recebeu R$400 (quatrocentos milhões) em uma linha de empréstimo-ponte junto à 
CEF, destinada à implantação da UCN Açu. O prazo de pagamento era de 18 (dezoito) meses, com vencimento previsto 
contratualmente em 19 de outubro de 2013, sendo principal e juros pagos ao final do período ou com recursos dos 
primeiros desembolsos do empréstimo de longo prazo com repasse do Fundo da Marinha Mercante (“FMM”), para o
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qual a UCN Açu recebeu prioridade de financiamento em junho de 2011. A CEF aprovou a extensão do vencimento para 
19 de outubro de 2014 e o contrato de garantia desse empréstimo, firmado com o Banco Santander S.A. (“Santander”), 
também foi aditado pelo mesmo prazo. Em 28 de dezembro de 2012, foi repassado pela CEF o montante de R$627.400 
(seiscentos e vinte e sete milhões, quatrocentos mil reais), indexado ao dólar, à taxa de 3,45% (três vírgula quarenta e 
cinco por cento) ao ano, carência de 36 (trinta e seis) meses, 216 (duzentos e dezesseis) amortizações e vencimento 
em junho de 2033, referente ao primeiro desembolso do Contrato de Financiamento nº 0385.755-63 com repasse do 
FMM, firmado em 14 de junho de 2012 (“Contrato de Financiamento”). O acionista controlador da OSX é avalista deste 
empréstimo, conforme descrito na Nota Explicativa nº 16 - Partes relacionadas, item 18.3 (v). A CEF possui como garantias 
ações, ativos e o direito de exploração do terreno localizado no Porto do Açu. No dia 17 de dezembro de 2014, a OSX 
Açu teve o seu Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, sendo a aprovação em 19 
de dezembro de 2014. Com a aprovação do referido plano, a dívida que a OSX Açu possuía junto à CEF referente ao 
empréstimo-ponte, garantida pelo Santander, passou a ser regida pelos termos previstos no Plano de Recuperação Judicial. 
Em 30 de janeiro de 2015, foi celebrado entre a OSX Açu e a CEF o Primeiro Aditivo ao Contrato de Financiamento, que 
previu a mudança do indexador da dívida de dólar para TJLP e novos prazos de carência – 24 (vinte e quatro) meses a 
contar do dia 19 de dezembro de 2014 - e amortização - 240 (duzentos e quarenta) meses a contar do final do período de 
carência. Em 30 de janeiro de 2015, OSX Açu e Banco BTG Pactual S.A., por meio de Contrato Para Prestação de Fiança, 
acordaram em emitir Carta de Fiança, com vencimento em 60 meses da emissão da Fiança, com objetivo de garantir o 
pagamento das obrigações assumidas pela Companhia no Contrato de Financiamento relativo ao repasse do Fundo da 
Marinha Mercante. Em 18 de dezembro de 2015, a OSX Açu emitiu debêntures com as datas de emissão retroativas. Os 
débitos concursais com Votorantim, Santander e Prumo Logística S.A foram convertidos em debêntures conforme previsto 
no Plano, vide nota explicativa nº 15. Em 04 de abril de 2018, vista a necessidade de adequação de certas cláusulas do 
Contrato de Financiamento, foi celebrado Segundo Termo Aditivo que, dentre outras modificações, altera o percentual de 
juros aplicados sobre o valor do subcrédito vinculado ao conteúdo importado do financiamento – aproximadamente 11% 
(onze por cento) do valor total dos créditos – para 4% (quatro por cento) ao ano, mantendo os juros sobre o subcrédito 
vinculado ao conteúdo nacional em 3,45% (três vírgula quarenta e cinco por cento) ao ano e o prazo de carência, que 
passa a ser de 48 (quarenta e oito) meses a contar do dia 28 de dezembro de 2012, não alterando assim a data efetiva de 
final da carência. Vale ressaltar que o montante disponivel no valor de R$159 (cento e cinquenta e nove milhões de reais) 
perante o Banco BTG Pactual, referente à Fiança prestada em razão do Contrato de Financiamento celebrado entre a CEF 
e a OSX Açu, se esgotou em janeiro de 2020, sendo certo que o valor residural sera pago na forma do Plano. 
15. Debêntures:
Em 18 de dezembro de 2015 a OSX Açu emitiu debêntures com as datas de emissão retroativas conforme quadro abaixo. 
Os débitos concursais com Votorantim, Santander e Prumo Logística S.A. (“Prumo”) foram convertidos em debêntures, 
conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia apresenta os seguintes 
saldos:

Consolidado
Data de 
emissão

Taxa de
juros (a.a.) 31/12/2021 31/12/2020

Série
1ª Série (i) 15/01/2016 CDI + 2,00% 30.268 28.439
2ª Série (ii) 08/01/2015 CDI 1.798.163 1.723.522
3ª Série (iii) 15/01/2016 CDI + 2,00% 18.477 17.361
4ª Série (iv) 08/01/2015 CDI 1.239.630 1.188.173
5ª Série (v) 15/01/2016 CDI + 2,00% 3.656 3.436
6ª Série (vi) 11/11/2013 CDI + 1,80% / CDI 47.352 45.398
Total não circulante 3.137.546 3.006.329
(i) Debentures subscritas pelos bancos Votorantim e Santander com novos recursos (DIP); (ii) Debentures subscritas pelos 
bancos Votorantim e Santander com créditos concursais. (iii) Debentures subscritas pela Prumo com novos recursos (DIP). 
(iv) Debentures subscritas pela Prumo com créditos concursais / extraconcursais. (v) Debentures subscritas pelo Santander 
com novos recursos (DIP). (vi) Debentures subscritas pelo Santander com créditos concursais. A OSX Açu e a Prumo, 
celebraram através de um acordo assinado em 31 de outubro de 2011 os termos ajustados entre as partes quanto à 
instalação da UCN Açu. O mencionado acordo consolida entendimentos quanto à cessão onerosa, pela Prumo à OSX 
Açu, da área de implantação da UCN Açu, além de fixar parâmetros quanto à realização de benfeitorias e obras de 
“customização” no local, incluindo a implantação de um canal de acesso marítimo em área situada no entorno daquela 
onde será instalada a UCN Açu. Nesse contexto, cabia à OSX Açu o pagamento de contraprestação fixa à Prumo, na época, 
relativa à cessão onerosa de direito de uso da área da UCN Açu, no valor equivalente, em reais, a USD 5,00 (cinco dólares 
norte-americanos) por metro quadrado por ano, pelo prazo de 40 anos, renováveis por mais 40 anos. Além disso, a OSX 
Açu participaria em (i)investimentos relativos à obra do Canal; (ii) despesas de infraestrutura do Complexo, calculadas de 
acordo com o seu aproveitamento; e (iii) rateio das despesas de manutenção da infraestrutura do Complexo. Em dezembro 
de 2015, todo o crédito da Prumo foi convertido nas debêntures acima referidas. Dessa forma, todo o crédito, incluindo 
os créditos pré-concursais, vem sendo atualizado nos termos das debêntures a partir de 8 de janeiro de 2015. Entretanto, 
em razão da manifestação do Administrador Judicial da Companhia, qual questionou o lastro contábil para formação da 
dívida (4ª série das debêntures) e suportado por decisão em Assembleia Geral Ordinaria que ressalvou o montante da 
divida, a Companhia avaliará a conveniência de solicitar uma pericia contábil. As debêntures 1ª Série, 3ª Série e 5ª Série 
foram emitidas com prazo de 10 anos renováveis pelo mesmo período. As debêntures 2ª Série, 4ª Série e 6ª Série foram 
emitidas com prazo de 20 anos renováveis pelo mesmo período. 
16. Partes Relacionadas:
16.1 Controladora e Consolidado:
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021, relativos a operações com partes relacionadas, 
bem como as transações que influenciaram o resultado do período, são decorrentes de transações da Companhia com 
empresas controladas e ligadas, conforme se descreve a seguir:
O controle da Companhia é exercido pela Centennial Asset Mining Fund LLC (“CAMF”) e por Eike Fuhrken Batista, que, 
conjuntamente, detêm aproximadamente 49,42%  (quarenta e nove vírgula quarenta e dois por cento) das ações ordinárias. 
A CAMF é controlada por Eike Fuhrken Batista. A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e por 
uma Diretoria, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pelo seu Estatuto Social à luz da legislação societária.
a) Empresas Ligadas
A Companhia possui como principais empresas ligadas, com as quais mantém alguma transação: CAMF, EBX Investimentos 
Ltda., EBX Holding Ltda. (em conjunto “EBX”), AVX Táxi Aéreo Ltda. (“AVX”), OSX Açu, OSX Serviços, SIX Automação 
S.A. (“SIX Soluçoes”).

Controladora
Contas a receber Contas a pagar Resultado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Centennial – – (51.665) (51.665) – –
Eike Batista – – (19.725) (19.725) – –
Six Soluções (iv) – – (15.945) (15.945) – –
OSX Açu 75.576 91.731 (27.194) (37.532) – –
OSX Serviços (ii) 39.545 37.765 (102.032) (99.829) – –
OSX Serviços Gerais – – (5.691) (5.600)     –     –
AVX (iii) – – (303) (303) – –
OSX Leasing Group – – (58.818) (58.818) – –
Instituto EBX          –          –    (438)    (438) – –
EBX (i) – – (11.133) (11.133) – –
OSX GMBH 2.674 2.024 (43) (38) – –
OSX Procurement – – (19) (19) – –

117.795 131.520 (293.006) (301.045) – –
Consolidado

Contas a receber Contas a pagar Resultado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Centennial – – (51.665) (51.665) – –
Eike Batista – – (19.725) (19.725) – –
EBX (i) – – (16.989) (16.989) – –
AVX (iii) – – (303) (303) – –
OSX Procurement – – (5.337) (4.974) – –
Instituto EBX – – (438) (438) – –
SIX Soluções (iv) – – (18.208) (18.208) – –
OSX Leasing Group – – (66.821) (66.280) – –
Integra – – (4.014) (4.014) – –
LLX Açu Oper. Port. SA (v) – –       (1.426)       (1.426) – –

– – (184.926) (184.022) – –
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021, relativos à operações com partes relacionadas, 
decorrem de transações da Companhia com suas controladoras diretas e indiretas e com empresas ligadas para os 
respectivos tipos de operações conforme descrito abaixo: (i) Refere-se ao contrato de compartilhamento de recursos e 
serviços administrativos firmados entre a OSX e suas controladas, a EBX Investimentos Ltda. e a EBX Holding Ltda.(“EBX”), 
por meio do qual estas empresas executavam serviços de administração de caixa e administração financeira, serviços 
legais, seguros e auditorias internas, governança corporativa, comunicação, compras e recursos humanos, entre outros. 
Mensalmente a EBX realizava a medição e calculava o valor das atividades sujeitas aos custos compartilhados efetivamente 
utilizados pela Companhia, com base em timesheet efetuando cobrança por meio de notas de negociação. Esse contrato 
foi extinto no ínicio de 2015. (ii) Refere-se à contas a receber que a OSX tem com a OSX Serviços, referente aos rateios 
de custos, conforme contrato de acordo de custos administrativos compartilhados. (iii) Refere-se à serviços prestados pela 
AVX relativos à utilização de táxi aéreo. (iv) Refere-se ao saldo de contas a pagar que OSX Açu possui com a SIX, relativo 
aos serviços prestados de integração, implementação e suporte de software. (v) Refere-se ao pagamento que a OSX Açu 
efetuou como contraprestação fixa à Prumo relativa à cessão onerosa de direito de uso da área da UCN Açu e ao acordo 
de compartilhamento de custos administrativos firmado entre as companhias. Em 2015 o saldo referente a Prumo foi 
convertido em debêntures, conforme nota explicativa 16.
16.2 Demais Operações com Partes Relacionadas:
Mútuos Controladora

Mútuos – Ativo
Mutuante Mutuária Valor Moeda Valor (em R$) Taxa de juros

OSX Brasil OSX GMBH 477 USD 2.660 101% do CDI
Total 2.660

Mútuos – Passivo
Mutuária Mutuante Valor Moeda Valor (em R$) Taxa de juros

OSX Brasil OSX Leasing BV 58.818 BRL 58.818 Libor + 2,90% a.a
OSX Brasil OSX Serviços Operacionais 102.032 BRL 102.032 101% do CDI
OSX Brasil Centennial 51.665 BRL 51.665 101% do CDI
OSX Brasil OSX Serviços Gerais 5.690 BRL 5.690 101% do CDI
OSX Brasil SIX Soluções 15.794 BRL 15.794 101% do CDI
OSX Brasil OSX Procurement 19 BRL 19 101% do CDI
OSX Brasil Eike Batista 19.725 BRL 19.725 101% do CDI
OSX Brasil OSX Açu 27.194  BRL 27.194 101% do CDI
OSX Brasil OSX GMBH 44  BRL 44 101% do CDI
Total  280.981
16.3 Garantias:
i. Garantia Bancária, prestada pela OSX Açu, emitida pelo Banco BTG Pactual à CEF, no montante de R$159 (cento e 
cinquenta e nove milhões de reais), em decorrência do primeiro desembolso do financiamento do Fundo da Marinha 
Mercante. A OSX está vinculada como devedora solidária da OSX Açu. Vale ressaltar que a referida garantia se esgotou em 
janeiro de 2020, sendo certo que o valor residual sera pago na forma do Plano.
ii. Carta de Fiança, prestada pela OSX Açu, emitida pelo Sr. Eike Fuhrken Batista à CEF, em decorrência do primeiro 
desembolso do financiamento do Fundo da Marinha Mercante no montante da totalidade da dívida.
16.4 Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria:
De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o Estatuto Social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia 
Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos administradores. Cabe ao Conselho de Administração efetuar a 
distribuição da verba entre os administradores.
Desta forma, os montantes referentes à remuneração anual da Diretoria e Conselho de Administração estão apresentados 
abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
Remuneração Diretoria (*) 1.403 1.819
Honorários do Conselho de Administração 663 360

2.066 2.179
(*) Considera o total de remunerações, benefícios e INSS pago pela empresa.
17. Provisão para Contingências:
a) Contingências Prováveis: A Companhia e suas controladas são objeto de ações trabalhistas decorrentes do curso normal 
de suas operações, cujas perdas são avaliadas como provável, como segue:

  Controladora Consolidado
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Fiscais 91.922 103.625 220.490 221.857
Cíveis 13.549 – 17.669 –
Ambientais (i) –  – 46.407 29.540
Trabalhistas 830 1.107 13.984 13.477
  106.301 104.732 298.550 264,874

(i) As causas ambientais estão relacionadas ao processo de licenciamento da UCN Açu.
b) Contingências Possíveis: A Companhia e suas controladas são objeto de ações tributárias, cíveis e trabalhistas decorrentes 
do curso normal das operações, cujas perdas são avaliadas como possíveis, como segue:
  Controladora Consolidado
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Tributário/Cíveis 492.888 672.947 1.194.102 857.701
Trabalhistas 594 1.506 3.355 4.342
  493.482 674.453 1.197.457 862.043
As causas cíveis estão representadas substancialmente por ações indenizatórias, relacionadas, em maior parte, a 
impugnações de crédito no processo de recuperação judicial.
18. Patrimônio Líquido (Controladora):
a) Capital Social: Durante os anos de 2009 e 2013 a Companhia realizou oito aumentos de capital social, todos eles 
mediante subscrição privada de ações. Após o aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em 22 de 
maio de 2013, o capital social da Companhia era de R$3.775.591 (três bilhões, setecentos e setenta e cinco milhões, 
quinhentos e noventa e um mil), representado por 312.563.568 (trezentos e doze milhões, quinhentos e sessenta e 
três mil quinhentos e sessenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Em 09 de 
maio de 2016, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o grupamento das 312.563.568 (trezentos e doze 
milhões, quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e sessenta e oito) ações ordinárias da Companhia, à razão de 
100:1 (cem ações para uma ação), de forma que cada lote de 100 (cem) ações ordinárias foi grupada em uma única 
ação ordinária, passando o capital social da Companhia a ser dividido em 3.125.635 (três milhões, cento e vinte e cinco 
mil, seiscentas e trinta e cinco) ações, todas ordinárias, sem alteração dos direitos a elas inerentes. Na mesma data, o 
Conselho da Administração aprovou o aumento do capital da Companhia, decorrente da capitalização de créditos de 
AFAC no valor de R$110.595 (cento e dez milhões, quinhentos e noventa e cinco mil) com a emissão de 22.403 (vinte e 
duas mil, quatrocentas e três) novas ações ordinárias da Companhia (já refletido o grupamento), a serem todas subscritas 
pelo acionista controlador, sem efeito caixa para fins das demonstrações do fluxo de caixa. Com isso, o capital social 
da Companhia passou a ser composto por 3.148.038 (três milhões, cento e quarenta e oito mil e trinta e oito) ações. 
Desde a alienação de 529.791 (quinhentos e vinte e nove mil, setecentas e noventa e uma) ações ordinárias de emissão 
da OSX, representativas de 16,83% (dezesseis vírgula oitenta e três por cento) do capital social da Companhia detidas 
pela Centennial Asset Mining Fund LLC, veículo de Investimento do Sr. Eike Batista na Companhia, para a 9 West Finance 
S.à.r.l., uma das afiliadas da Mubadala Development Company, o Sr. Eike Batista passou a deter (direta e indiretamente) 
49,42% (quarenta e nove vírgula quarenta e dois por cento) do total das ações ordinárias de emissão da Companhia. Em 
27 de novembro de 2018, foi aprovada, em Assembleia Geral Extraordinária, a redução do capital social da Companhia, 
mediante a absorção parcial dos seus prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173, caput, da Lei nº 6.404/76, sem 
cancelamento de ações. Os prejuízos acumulados foram parcialmente absorvidos, no montante de R$3.850.923 (três 
bilhões, oitocentos e cinquenta milhões, novecentos e vinte e três mil reais ), de modo que o capital social da Companhia 
deixou de ser R$3.886.187.405 (três bilhões, oitocentos e oitenta e seis milhões, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos 
e cinco reais), passando a ser R$35.264 (trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e quatro mil reais), mantendo-se 
inalterado o número de ações de emissão da Companhia e o percentual de participação dos acionistas no seu capital 
social. Dessa forma, em 31 de dezembro de 2021, o capital social da Companhia estava dividido em 3.148.038 (três 
milhões, cento e quarenta e oito mil e trinta e oito) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 o capital social da Companhia era de R$35.264 (trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e quatro mil 
reais). A composição acionária está assim representada:

Composição acionária 31/12/2021
Acionistas Ordinárias % Total %

Centennial Asset Mining Fund LLC. 709.459 22,54 709.459 22,54
Centennial Asset Mining Fund LLC – Itau Unibanco S.A. 453.801 14,42 453.801 14,42
Eike Fuhrken Batista 392.612 12,47 392.612 12,47
Roberto Lombardi de Barros 304.100 9,66 304.100 9,66
9 West Finance S.a.r.l  182.600  5,80  182.600  5,80
Demais acionistas 1.105.466 30,13 1.105.466 30,13
Total  3.148.038 100,00  3.148.038 100,00

Composição acionária 31/12/2020
Acionistas Ordinárias % Total %

Centennial Asset Mining Fund LLC. 709.459 22,54 709.459 22,54
9 West Finance S.a.r.l. 529.791 16,83 529.791 16,83
Centennial Asset Mining Fund LLC – Itau Unibanco S.A. 453.801 14,42 453.801 14,42
Eike Fuhrken Batista  392.612  12,47  392.612  12,47
Demais acionistas 1.062.375 33,75 1.062.375 33,75
Total  3.148.038 100,00 3.148.038 100,00
b) Custo de Ações em Tesouraria: A Companhia não detém ações preferenciais nem ações em tesouraria. c) Custo na 
Emissão de Ações: Os custos de distribuição da Oferta Pública de Ações estão registrados em conta retificadora do 
Patrimônio Líquido, em conformidade com o CPC 08 e IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement). 
Estes custos se referem à comissão e a serviços de registro e listagem da oferta, advogados, auditores, publicidade e outros. 
d) Dividendos: O Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 0,001% do lucro líquido 
de cada período, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/1976 (redação alterada pela Lei nº 10.303/2001). A 
Companhia poderá, a critério da Administração, pagar juros sobre o capital próprio, cujo valor líquido será imputado ao 
dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.249/1995. e) Ajustes de Conversão de Moeda 
Estrangeira: Representados pelo registro contábil da variação cambial da controlada OSX GmbH, em atendimento ao CPC 
02 e IAS 21 (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates).
19. Prejuízo por Ação:
Os resultados por ação, básico e diluído, foram calculados com base no resultado do exercício, atribuível aos acionistas 
controladores e não controladores da Companhia, em 31 de dezembro de 2021, e na respectiva quantidade média de 
ações em circulação neste exercício, comparativamente a 31 de dezembro 2020, conforme o quadro abaixo:

 Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Numerador Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total
Resultado atribuível aos acionistas
 controladores 122.560 – 122.560 (870.235) – (870.235)
Resultado atribuível aos acionistas
 não controladores 300 – 300 (1.676) – (1.676)

Denominador
Média ponderada de ações 3.148.038 – 3.148.038 3.148.038 – 3.148.038

Resultado por ação (em R$) – básico 39,03 – 39,03 (276,97) – (276,97)
20. Receita:
A Controladora não apresentou receita no exercício demonstrado abaixo. No entanto, sua controlada, OSX Açu, possui 
receita proveniente da exploração comercial da área total de 3.200.000 metros quadrados, onde está localizada a UCN Açu 
e da venda de bens inservíveis. A receita de cessão onerosa do direito real de superficie ou acordo equiparável a atividade 
de arrendamento, é reconhecida no resultado pelo método linear, pelo prazo contratual em função da sua realização. 
Para o exercício de 2020, devido a COVID-19, a OSX Açu celebrou instrumentos aditivos aos contratos de locação que 
detém com a Dome, sendo o primeiro deles, originalmente celebrado com a PdA, os quais previram reduções de valores de 
obrigações de pagamento ao longo do ano de 2020 em razão da pandemia. Tais valores estão sendo ressarcidos na forma 
estabelecida nos aditivos, ao longo do ano de 2021. Ao realizar uma análise comparativa do exercício de 31 de dezembro 
de 2021 com o exercício de 31 de dezembro de 2020, é possível verificar um aumento da receita neste exercício, no valor 
de R$15.352 (quinze milhões, trezentos e cinquenta e dois mil reais), que ocorreu devido a majoração do valor do aluguel 
que foi atualizado e aos novos contratos de aluguéis assinados ao longo do ano 2021 localizados na UCN Açu.

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Receita de vendas, bens e/ou serviços 26,406 11.054
(–) Custos (*) (2.601) (1.023)

23.805 10.031
(*) O custo é proveniente dos impostos pis e cofins sobre a receita.
21. Despesas Gerais e Administrativas:

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

Despesas com pessoal 626 832 3.785  3.509 
Reversão de provisão  13.271 2.998 36.851  14.773
Serviços contratados – – 9.035 5.325
Despesas de viagem – – 53 –
Despesas de aluguéis – – 370 750
Despesas com seguro – – 476 408
Multas – –  46 –
Despesas com impostos, taxas e contribuições 11 –  18.330 –
Outras despesas 716  152  2.595  1.307

 14.624 3.982 71.541  26.072 
22. Resultado Financeiro:

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

Despesas financeiras
Juros passivos (9.866) (12.060) (382.952) (265.559)
Descontos concedidos – – (1.385)  –
IOF (253) (84) (294) (92)
Amortização custo de transação empréstimo – – (994) (994)
 Apropriação do AVP do Porto do Açu – – (7.292) (7.054)
 Despesas com fiança – – (6.709) (5.973)
 Outros (4) (196) 2  (212)

(10.123) (12.340) (399.624) (279.884)
Receitas financeiras

Rendimento de aplicação financeira 5 3 29  3
Juros ativos 111 – –  16
Outros 956 648 964  802

1.072 651 994  821
Variação cambial líquida (2)  (84) (7.507)  (40.997)

Resultado financeiro, líquido (9.053) (11.773) (406.138) (320.060)
23. Imposto de Renda (“IRPJ”) e Contribuição Social (“CSLL”):
23.1 Imposto de Renda e Contribuição Social Apurados: A conciliação do IRPJ/CSLL apurados conforme alíquotas 
nominais vigentes e os valores dos impostos registrados nos exercícios de 31 de dezembro de 2021 e 2020 estão 
apresentados a seguir:

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

Conciliação efetiva 
Receita 147.335  651 925.226 13.994
Custos e despesas  (24.775) (870.886) (497.367) (915.311)
Lucro antes do IR e CSSL 122.560 (870.235) 427.859 (901.317)
Adições (ajustes na base tributável) 13.790 857.453 54.588 571.766
Provisão para perda – – – 552.918
Outras despesas não dedutíveis – – 9.086 7.073
Contingências Passivas 13.790 2.998 45.502 11.774
Equivalência patrimonial negativa – 854.455 – –
Exclusões (ajustes na base tributável) 146.263 – 897.827 252
Equivalência patrimonial positiva  146.263 – 837 252
Reversão de Perda – – 896.990 –
Resultado antes dos impostos sobre o lucro (9.913) (12.782) (415.380) (329.803)
IR e CSSL corrente do exercício – – 18 9
IR e CSLL diferido do exercício – – 304.981 (29.415)
Prejuízo fiscal (9.913) (12.782) (720.379) (300.397)
Para fins de apuração de IRPJ e CSLL, o regime de tributação adotado pela Companhia e suas controladas é o lucro real 
anual. A apuração de IRPJ das empresas estrangeiras é efetuada com observância à legislação fiscal dos respectivos países. 
23.2 Prejuízos Fiscais e Base Negativa a Compensar: A Companhia e suas controladas possuem prejuízos fiscais e base 
negativa de CSLL possíveis de serem compensados com lucros tributáveis futuros. Considerando o volume reduzido de 
operações e de resultados tributáveis apurados nos últimos exercícios, a Administração decidiu pela não constituição dos 
créditos tributários produzidos por prejuízos fiscais e base negativa de CSLL.
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Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Base Negativa de Contribuição Social (9.913) (12.782) (415.099) (326.481)
Prejuízos Fiscais (9.913) (12.782) (415.099) (326.481)
23.3 Exigências Fiscais e Tributárias: As declarações de rendimentos da Companhia estão sujeitas à revisão e eventual 
lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante um prazo de 5 (cinco) anos. Outros Impostos, Taxas e Contribuições 
estão, também, sujeitos as mesmas condições, conforme a legislação aplicável. Tendo em vista as frequentes interpretações 
relacionadas com a legislação, não é possível assegurar a aprovação definitiva dos impostos e contribuições. 
24. Informações por Segmentos
Para fins de gestão do negócio, a Companhia é dividida em unidades de negócios, que foram segregados em função de suas 
operações: Construção Naval, Afretamento de Unidades de Exploração e Produção (E&P) e Prestação de Serviços de Operação 
e Manutenção (O&M). A Companhia está revendo o seu plano de negócios como parte do redimensionamento de suas 
atividades operacionais e adequação à sua nova realidade. Construção Naval: O foco original da OSX Açu era a construção, 
montagem e integração de Unidades de E&P, tais como plataformas de produção fixas e flutuantes e sondas de perfuração, com 
ênfase em eficiência operacional e tecnologia de ponta. Atualmente dedica-se a aluguel da área do Porto do Açu para clientes. 
Afretamento: Esta unidade de negócios foi concebida para o afretamento de Unidades de E&P, as quais seriam fretadas a 
empresas do setor de petróleo e gás natural, por meio de contratos de afretamento de longo prazo. Atualmente, tal segmento 
encontra-se inoperante. Prestação de Serviços de O&M: Além de construir e fretar as unidades, a Companhia pretendia operá-
las de maneira a oferecer uma solução completa aos seus clientes. Atualmente, tal segmento encontra-se inoperante. Não houve 
agrupamento de segmentos na formação dos segmentos mencionados acima. A Administração monitora os resultados das 
unidades de negócios separadamente, com a finalidade de tomar decisões individualizadas sobre alocação de recursos e avaliação 
de desempenho. i) Demonstração de Resultado por Segmentos

Demonstração do resultado por 
segmento (exercício de doze meses 

findos em 31/12/2021)

Cons- 
trução 
Naval

Freta- 
mento

Serviços 
de O&M

Corpo- 
rativo

Ajustes e 
eliminações

Conso- 
lidado

Receita de venda de bens e/ou serviços 26.406 – – – – 26.406
Custos (2.601) – – – –  (2.601)

23.805 – – – – 23.805
Resultado bruto 23.805 – – – – 23.805
Receitas (despesas) operacionais

Administrativas e gerais (66.052) (377) (6.389) (14.640) – (87.458) 
Avaliação ao valor justo de propriedade para
 investimento  896.990 – – – – 896.990
Outras depesas e receitas operacionais líquida (141) – (29) (10) 3 (177)

 830.797 (377) (6.418) (14.650) 3 809.356 
Resultado de equivalência patrimonial  799 34 – 146.263 (146.259) 837

 799 34 – 146.263 (146.259) 837
Resultado antes do resultado financeiro
 e dos tributos 855.401 (343) (6.418) 131.613  (146.256) 833.997
Resultado financeiro

Receitas financeiras  24  21  3.407  1.072 (3.531) 993
Despesas financeiras (389.929) (154)  (2.949) (10.123) 3.531 (399.624)
Variação cambial, líquida  (7.734)  237 – (2) (8) (7.507)

(397.639) 104  458 (9.053) (8) (406.138)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 457.762 (239) (5.960) 122.560 (146.264) 427.859 

Imposto de renda e contribuição social corrente – – (18) – – (18)
Imposto de renda e contribuição social diferido (304.981) – – – – (304.981)

Prejuízo/Lucro do exercício 152.781 (239) (5.978) 122.560 (146.264)  122.860 
Outras divulgações
Depreciação e amortização (15.875)  –  (26)  (16)  –  (15.917)

Demonstração do resultado 
por segmento (exercício de doze meses 

findo em 31/12/2020)

Cons- 
trução 
Naval

Freta- 
mento

Serviços 
de O&M

Corpo- 
rativo

Ajustes e 
eliminações

Conso- 
lidado

Receita de venda de bens e/ou serviços 11.054 – – – – 11.054
Custos (1.023) – – – – (1.023)

10.031 – – – – 10.031
Resultado bruto 10.031 – – – – 10.031
Receitas (despesas) operacionais

Administrativas e gerais (28.569) (799) (7.115) (4.006) – (40.489) 
Avaliação ao valor justo de propriedade
 para investimento (552.918) – – – – (552.918)
Outras despesas operacionais 1.867 – – – – 1.867

(559.558) (799) (7.115) (4.006) – (591.540) 
Resultado de equivalência patrimonial 263 16 – (854.455) 854.460 252

263 (16) – (854.455) 854.460 252
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos (559.295) (815) (7.115) (858.461) 854.460 (581.257) 
Resultado financeiro

Receitas financeiras 27  12 2.033 651 (1.902) 821
Despesas financeiras (267.492) (58)  (1.896) (12.340) 1.902 (279.884)
Variação cambial, líquida (41.435)  529 – (84) (8) (40.997)

(308.900) 483 137 (11.773) (8) (320.060)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (868.195) (332) (6.978) (870.234) 854.452 (901.317) 

Imposto de renda e contribuição social corrente – – (9) – – (9)
 Imposto de renda e contribuição social diferido 29.415 – – – – 29.415

Prejuízo do exercício (848.810) (332) (6.987) (870.234) 854.452  (871.911) 
Outras divulgações
Depreciação e amortização (14.363)  –  (29)  (25)  –  (14.417)
i) Ativos e Passivos por Segmento

Ativos e passivos por segmento 
em 31/12/2021

Construção 
Naval

Freta- 
mento

Serviços 
de O&M

Corpo- 
rativo

Ajustes e 
eliminações

Conso- 
lidado

Ativo
Ativo circulante 52.043 46 110.812 1.667 (150.005) 14.563
Ativo realizável a longo prazo – – – 154.137 (117.753) 36.384
Investimentos 3.227 – – 1.501 (1.501) 3.227
Imobilizado 270 – – 21 (1) 292
Propriedade para investimento 1.834.000 – – – – 1.834.000
Intangível 342.575 – – – – 342.575

Total do ativo 2.232.115 46 110.812 157.326 (269.258) 2.231.041
Passivo
Passivo circulante  429.680 16.698 69.180 367.741 (267.748) 615.551

Passivo não circulante 6.695.597 – 115.750 5.116.882 (4.975.810) 6.952.419
Patrimônio líquido + AFAC (4.893.162) (16.652) (74.118) (5.327.297) 4.974.300 (5.336.929)
Total passivo e patrimônio líquido 2.232.115 46 110.812 157.326 (269.258)  2.231.041

Ativos e passivos por segmento 
em 31/12/2020

Construção 
Naval

Freta- 
mento

Serviços 
de O&M

Corpo- 
rativo

Ajustes e 
eliminações

Conso- 
lidado

Ativo
Ativo circulante 58.824 39 109.328 488 (158.164) 10.515
Ativo realizável a longo prazo – – – 167.427 (131.075) 36.352
Investimentos 2.428 – – 1.485 (1.485) 2.428
Imobilizado 546 – 54 20 – 621
Propriedade para investimento 936.996 – – – – 936.996
Intangível 500.745 – – – – 500.745

Total do ativo 1.499.539 39 109.383 169.420 (290.724) 1.487.657
Passivo

Passivo circulante 396.467 15.326 66.997 358.467 (289.228) 548.028
Passivo não circulante 6.149.014 – 110.526 5.259.684 (5.120.930) 6.398.295

Patrimônio líquido + AFAC (5.045.942) (15.287) (68.140) (5.448.731) 5.119.434 (5.458.666)
Total passivo e patrimônio líquido 1.499.539 39 109.383 169.420 (290.724) 1.487.657
25. Instrumentos Financeiros
A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, visando 
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de monitoramento consiste no acompanhamento permanente das taxas 
contratadas versus às vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo 
com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa determinação prevista nas políticas 
de gerenciamento de risco em vigor. Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia e suas 
controladas foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. 
Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de 
realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão 
ser realizados no mercado de troca corrente. 
O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. Os saldos 
contábeis e o valor justo dos instrumentos financeiros inclusos nos balanços patrimoniais em 31 dezembro de 2021 e 2020 estão 
apresentados a seguir:

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Valor Justo Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil
Ativos

Caixa e equivalentes de caixa 1.108 1.108 10 10
Depósito vinculado 291 291 124 124

Passivos
Fornecedores 100.334 100.334 88.126 88.126
Partes relacionadas 293.006 293.006 301.045 301.045

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Valor Justo Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil
Ativos

Caixa e equivalentes de caixa 4.829 4.829 826 826
Clientes 3.769 3.769 3.000 3.000
Depósito vinculado 1.490 1.490 2.228 2.228

Passivos
Fornecedores 1.498.136 1.498.136 1.360.223 1.360.223
Partes relacionadas 184.926 184.926 184.022 184.022
Debêntures 3.137.546 3.137.546 3.006.329 3.006.329
Empréstimos e financiamentos 1.617.412 1.617.412 1.494.033 1.494.033

25.1 Valor Justo dos Instrumentos Financeiros
O conceito do “valor justo” prevê a avaliação de ativos e passivos com base nos preços de mercado, quando se tratar de ativos 
com liquidez, ou em metodologias matemáticas de precificação, caso contrário. O nível de hierarquia do valor justo fornece 
prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo. Uma parte das contas da empresa tem seu valor justo igual 
ao valor contábil; são contas do tipo equivalentes de caixa, a pagar e a receber, dívidas bullet e de curto prazo. As contas cujo 
valor justo difere do valor contábil estão especificadas a seguir. Aplicações financeiras estão sendo apresentadas pelo valor justo, 
devido à sua classificação na categoria de valor justo através do resultado. 25.2 Gerenciamento de risco: A Companhia possui 
política formal para gerenciamento dos riscos financeiros. 25.2.1 Risco de Mercado: Risco de variação nas taxas de câmbio e 
de juros. 25.2.1.1 Risco Cambial: Risco de flutuação nas taxas de câmbio às quais podem estar associadas ativos e passivos da 
Companhia. Gerenciamento de risco: A Companhia trabalha no gerenciamento do risco cambial no âmbito do consolidado de 
suas controladas para identificar e dirimir os riscos associados à oscilação do valor das moedas às quais estão associados ativos 
e passivos globais. O objetivo é identificar ou criar proteções naturais, aproveitando a sinergia entre as operações das empresas 
controladas da OSX. 25.2.2 Risco de Crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia e de suas controladas 
sofrerem perdas em função da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de 

investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. A Companhia realiza 
aplicações financeiras automáticas e a exposição máxima ao risco de crédito pode ser representada pelo saldo das aplicações 
financeiras e contas a receber.

Quadro de risco de crédito controladora 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalente de caixa 1.108 10

1.108 10
Quadro de risco de crédito consolidado 31/12/2021 31/12/2020

Caixa e equivalente de caixa 4.829 826
Clientes 3.769 3.000

8.598 3.826

25.2.3 Risco de Liquidez: Em condições normais, a Companhia e suas controladas monitoram seu nível de liquidez considerando 
os fluxos de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de 
liquidez implica em manter caixa, ativo financeiro disponível para venda suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. 
Entretanto, devido às dificuldades financeiras da Companhia, a OSX, em conjunto com suas subsidiárias OSX Açu e OSX Serviços, 
ajuizou pedido de recuperação judicial, em 11 de novembro de 2013, na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, cuja 
decisão de deferimento do processamento do pedido foi publicada no dia 28 de novembro de 2013. No dia 17 de dezembro de 
2014 ocorreu, em Assembleia Geral de Credores, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial , sendo a mesma homologada 
em 19 de dezembro de 2014 com data de publicação no dia 8 de janeiro de 2015. Dessa forma, os pagamentos de partes das 
obrigações da Companhia estão sendo tratados segundo os termos previstos no Plano. 25.2.4 Riscos Fiscais: As declarações 
de IRPJ apresentadas durante os cinco últimos anos estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos estão 
igualmente sujeitos à revisão e eventual tributação, variando em cada caso o prazo de prescrição. 26. Cobertura de Seguros 
(Não auditado): A Companhia e suas controladas diretas e indiretas adotam a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos, por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo 
de uma revisão das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas e, consequentemente, não foram examinadas pelos 
auditores independentes. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia e suas controladas 
consideram que a cobertura de seguros é consistente com as de outras empresas de dimensão semelhante operando no setor. 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as coberturas de seguros eram:

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Riscos operacionais
 Danos materiais 43.873 43.873
 Responsabilidade civil de administradores 20.000 20.000

63.873 63.873
27. Continuidade Operacional: O Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores em dezembro de 2014, tinha como 
objetivo permitir que a Companhia buscasse meios para a liquidação do seu endividamento e obtenção de novos recursos, de 
modo a viabilizar a manutenção das atividades da Companhia e de suas subsidiárias. Dessa forma, a Companhia e suas controladas, 
vêm cumprindo com suas obrigações de pagamentos previstas, junto aos seus credores, em conformidade com as obrigações 
mencionadas nos respectivos Planos de Recuperação Judicial, respeitando a ordem de destinação das receitas. Em 24 de novembro 
de 2020, o Juízo Empresarial proferiu sentença decretando o encerramento formal da recuperação judicial ante o integral 
cumprimento pelas Recuperandas das obrigações que se venceram no prazo de supervisão judicial, nos termos do art. 61 e 63 da 
Lei 11.101/05. Dentro do planejamento de reestruturação da companhia, em 04 de outubro de 2021, houve o registro na Junta 
Comercial do Rio de Janeiro (“JUCERJA”), da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2021, 
que versa acerca da alteração do artigo 1º do Estatuto Social da OSX Construção Naval S.A., a fim de alterar a denominação social 
para OSX Açu. Acrescenta-se que, conforme autorizado pela decisão que encerrou a Recuperação Judicial da Companhia, foi 
retirado a nomenclatura “Em Recuperação Judicial” da sua denominação social. Em 18 de março de 2022, foi proferida sentença 
nos autos do Processo de Recuperação Judicial da Companhia que, em resumo, (i) exonerou o Administrador Judicial de seu 
encargo, mantendo o Comitê de Governança até o integral pagamento dos credores; (ii) indeferiu os requerimentos efetuados 
pela Credora Acciona Infraestrutura S.A.; (iii) indeferiu o levantamento requerido pela Caixa Econômica Federal, tendo em vista a 
adesão da Caixa Econômica Federal às condições de pagamento do plano, na qualidade de credor extraconcursal anuente; (iv) 
negou provimento aos embargos de declaração opostos pela Credora Transportes Birday Comércio Ltda; (v) indeferiu o 
levantamento de valores pela Credora Indústria Brasileira de Infláveis Nautika Ltda; e (vi) indeferiu os pedidos de constrição de 
ativos em face das Recuperandas. Vale destacar que continua em vigor o acordo de standstill, celebrado entre a Companhia e suas 
controladas, OSX Açu e OSX Serviços , com a PdA. Nos termos do supracitado acordo, a PdA concordou em abster-se de adotar 
qualquer medida para exigir, das referidas empresas, quaisquer obrigações pecuniárias, vencidas e vincendas, assumidas pelo 
Grupo OSX perante a PdA, incluindo, dentre outras, a contraprestação pela cessão do uso, bem como pela concessão do direito 
de superfície em relação à área no Porto do Açu. Além das renegociações concursais já realizadas, a Administração, de forma 
contínua, permanece envidando esforços para a reestruturação também de suas obrigações extraconcursais a fim de que, com o 
ulterior trânsito em julgado da sentença de encerramento da Recuperação Judicial, tais créditos não obstem a continuidade das 
operações da Companhia. Ressaltamos o foco na renegociação de passivos fiscais e trabalhistas hoje em curso. Do ponto de vista 
comercial, a Companhia tem obtido sucesso no desenvolvimento de novos negócios junto à PdA com retomada de expansão de 
faturamento devido aos principais fatores destacados a seguir: 1. Ambiente de negócios favorável com superação da pandemia, 
gerando crescimento e diversificação das atividades na hinterlândia do Porto do Açu; 2. Assinatura de novos contratos e 
diversificação de clientes; 3. Valorização da área do OSX Açu. Ademais, elenca-se que eventuais impactos financeiros decorrentes 
do COVID-19 não configuram, em princípio, óbice ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, tendo sido devidamente 
superados em 2021 conforme pode ser observado na retomada do crescimento de receita da companhia, bem como no aumento 
dos preços médios de comercialização da área da OSX Açu. No âmbito operacional, importa destacar que a OSX Açu preserva sua 
parceria com a Dome, através dos contratos de locação firmados desde 2016, que estabelecem o uso da área no Porto do Açu. 
Em 17 de março 2021, foi celebrado um novo contrato de locação entre a OSX Açu e a Dome, expandindo a área locada em mais 
17.080m² (dezessete mil e oitenta metros quadrados), pelo prazo de 10 (dez) meses, o que resultou no aumento do valor mensal 
auferido pela Companhia, a título de aluguel. Este Contrato teve o seu prazo prorrogado por mais 10 (dez) meses.  Cabe ainda 
ressaltar o início das operações das Spoolbases da TechnipFMC e McDermott, bem como o significativo aumento de movimentos 
de atracações no cais alugado à Dome no ano de 2021. O aumento das atividades do cliente dome demonstram a atratividade 
da OSX Açu para a indústria de óleo e gás offshore, sustentando o seu plano de desenvolvimento e expansão contínua. Além da 
ampliação das atividades da Dome, a OSX Açu obteve diversificação de clientes com celebração de novos contratos com destaque 
para o contrato firmado em 30 de dezembro de 2021, junto à empresa Minas Gusa Siderurgia EIRELI, Terceiro Termo Aditivo e 
Consolidação do Contrato de Locação, de área total de 23.240m2 (vinte e três mil e duzentos e quarenta metros quadrados), pelo 
prazo de 36 (trinta e seis) meses. A formalização destes contratos resultou no aumento do valor mensal auferido pela Companhia, 
a título de aluguel. Através do contrato de gestão com a PdA, a nova administração da OSX tem notado um aumento da busca 
de clientes, especialmente, em razão do avanço da vacinação contra a COVID-19, da retomada econômica gradativa e das 
seguintes perspectivas de mercado: • Aumento da produção de petróleo na Bacia de Campos, notadamente no pré-Sal; 
• Perspectivas de descomissionamento de plataformas de petróleo; • Perspectivas de revitalização de campos maduros na Bacia 
de Campos; • Perspectiva de conexão ferroviária até o Porto do Açu através da ferrovia EF-118; • Perspectiva de implantação de 
uma ZPE – Zona de Processamento de Exportação no Porto do Açu; • Ampliação constante de investimentos e empresas 
interessadas em se estabelecer no complexo do Porto do Açu; • Aumento contínuo de movimentação do T-Mult – Porto do Açu; 
• Expansão da Usina Termoelétrica GNA II; • Aumento do movimento do terminal de petróleo do Açu (T-Oil). Desse modo, 
ressaltamos que a Companhia, conclui pela sua viabilidade operacional e econômica, em razão do encerramento de sua 
recuperação judicial, e entende ser imperativo continuar a empreender esforços para aprimorar seu desenvolvimento na seara 
comercial e operacional, com coadjuvação da promoção comercial para locação de áreas da OSX Açu pela PdA, em observância 
aos Planos de Recuperação Judicial, visando ampliar suas receitas e, assim, manter o integral cumprimento das suas obrigações 
perante os seus credores. Em consonância com este propósito, a Companhia tem revisitado contratos vigentes com a finalidade 
de verificar o equilíbrio das relações contratuais estabelecidas. Além disso, alinhado às necessidades do seu mercado de atuação, 
vem aprimorando o suporte que fornece aos seus locatários, o que inclui os serviços de monitoramento de qualidade, segurança, 
meio-ambiente e saúde ocupacional, segurança patrimonial, tratamento de água e esgoto e ampliação da conformidade 
regulatória. Enfim, a Administração entende que, de acordo com os fatos apresentados, a Companhia possui capacidade de 
manutenção de suas atividades comerciais e operacionais, assim como ostenta eficiência produtiva para o cumprimento das 
medidas definidas no seu Plano de Recuperação Judicial. 28. Operação Lava Jato e outros assuntos criminais envolvendo 
acionista controlador: A Companhia esclarece que não lhe são imputáveis quaisquer fatos ou atos relacionados à 34ª fase da 
Operação Lava Jato, realizada em 22 de setembro de 2016. Cumpre esclarecer que o objeto de tal operação versou sobre contrato 
firmado pela Integra - sociedade com personalidade jurídica própria e na qual a Companhia detém participação minoritária – para 
a construção das plataformas P-67 e P-70 da Petrobrás. A Companhia não foi parte deste contrato, tampouco detém qualquer 
conhecimento a respeito da instauração de inquérito ou oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal. A esse respeito, 
à época dos fatos, a Companhia prestou, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e aos demais órgãos responsáveis, todas 
as informações que lhe foram solicitadas, no que tange à Integra, tendo atuado de forma cooperativa com as autoridades 
competentes. A Companhia e sua administração esclarecem, também, que não possuem qualquer relação ou envolvimento com 
os fatos referentes ao mandado de prisão temporária cumprido contra o Sr. Eike Batista, no dia 08 de agosto de 2019 (revogado 
no dia 10 de agosto de 2019, pelo Tribunal Federal da 2ª Região), conforme amplamente noticiado por diversos veículos de 
comunicação, mandado este expedido no âmbito do inquérito aberto pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, para 
apurar supostos crimes de manipulação de mercado e utilização de informação privilegiada praticados pelo Sr. Eike Batista nos 
anos de 2010 e 2011. Ressaltamos que a Companhia não é investigada nesse inquérito. A Companhia e sua administração 
destacam, ainda, que não são afetados pelos efeitos da sentença de primeira instância proferida em junho de 2020 pela 3ª Vara 
Federal Criminal do Rio de Janeiro, que condenou o Sr. Eike Batista a oito anos de reclusão em regime inicial semiaberto, por 
manipulação de mercado, praticada no ano de 2009, além do pagamento de multa no valor equivalente à 10.500 salários 
mínimos, e tampouco possuem relação ou envolvimento com quaisquer atos ou fatos atribuídos ao Sr. Eike Batista no âmbito 
deste processo. A Companhia também não é parte neste processo. Igualmente, no que diz respeito à sentença exarada pela 3ª 
Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no ano de 2019, nos autos da ação penal nº 0042650-05.2014.4.02.5101 – que 
culminou na condenação do Sr. Eike Batista, a uma pena de oito anos e sete meses de reclusão em regime inicial fechado, mais 
multa equivalente a 4.200 salários mínimos e reparação pecuniária no valor de R$ 82.829.345,52 (oitenta e dois milhões, 
oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), pelo cometimento dos crimes de 
manipulação de mercado e insider trading no ano de 2013 –, muito embora o plano de fundo da imputação faça menção à 
Companhia, é de suma importância destacar que a Companhia jamais foi parte no aludido processo e que a condenação de 
primeira instância proferida no ano de 2019 não possui qualquer efeito danoso aplicável ou atribuível a ela ou à sua administração. 
A Companhia e sua administração reiteram que, embora a Companhia seja citada em algumas notícias relacionadas aos fatos 
anteriormente referidos, tais fatos nunca lhe foram imputáveis, não tendo sido a Companhia parte em qualquer dos inquéritos ou 
processos criminais relacionados ao Sr. Eike Batista. De toda forma, a Companhia segue atenta às notícias e eventuais 
desdobramentos sobre os fatos acima mencionados, que possam vir a afetar suas atividades. A Companhia esclarece ainda que 
o Sr. Eike Batista ocupou o cargo de Diretor Presidente da Companhia apenas no período compreendido entre 08 de setembro de 
2009 a 06 de outubro de 2009, não tendo sido reeleito para qualquer cargo na Diretoria da Companhia desde então; e que o Sr. 
Eike Batista ocupou o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia no período compreendido entre 08 de 
setembro de 2009 a 09 de maio de 2016, não tendo sido reeleito para qualquer cargo no Conselho de Administração da 
Companhia desde então. 29. Eventos Subsequentes: A Companhia, em 26 de janeiro de 2022, firmou junto à empresa Go 
Tratch Ambiental e Infraestrutura S.A., o Contrato de Locação de área, localizada em parte do Lote A-12 do Distrito Industrial de 
São João da Barra – DISJB (“Distrito”), totalizando a metragem de 40.000 m² (quarenta mil metros quadrados) (Área Locada”), 
com direito de uso do Cais Norte do Terminal OSX Açu, adjacente à Área Locada, com extensão de 50m (cinquenta metros), e das 
benfeitorias e edificações. O contrato tem a vigência de 30 anos, sendo finalizado em 26 de janeiro de 2052. A partir de 26 de 
janeiro de 2024 iniciará o pagamento de R$ 600 mil (seiscentos mil reais) por mês. Além do aluguel, eles terão que pagar 
R$ 10.800 mil (dez milhões e oitocentos mil reais), referente ao prazo em que o aluguel ficou suspenso (18 meses) até julho de 
2051, sendo todo o valor do contrato ajustado de acordo com o índice IGP-M. Em 11 de março de 2022, foi assinado o primeiro 
termo aditivo deste Contrato, para aumentar a área locada para 44.781m² (quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e metros 
quadrados) passando o aluguel mensal para R$ 671.722,50 (seiscentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e dois reais e 
cinquenta centavos). Em 18 de março de 2022, foi proferida sentença nos autos do Processo de Recuperação Judicial da 
Companhia que, em resumo, (i) exonerou o Administrador Judicial de seu encargo, mantendo o Comitê de Governança até o 
integral pagamento dos credores; (ii) indeferiu os requerimentos efetuados pela Credora Acciona Infraestrutura S.A.; (iii) indeferiu 
o levantamento requerido pela Caixa Econômica Federal, tendo em vista a adesão da Caixa Econômica Federal às condições de 
pagamento do plano, na qualidade de credor extraconcursal anuente; (iv) negou provimento aos embargos de declaração opostos 
pela Credora Transportes Birday Comércio Ltda; (v) indeferiu o levantamento de valores pela Credora Indústria Brasileira de 
Infláveis Nautika Ltda; e (vi) indeferiu os pedidos de constrição de ativos em face das Recuperandas.
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continuação

Aos Acionistas e Administradores da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial. Rio de Janeiro – RJ. Opinião:  
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada, da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial em 31 de dezembro de 2021, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 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. Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a 
nota explicativa n.º 1 às informações financeiras individuais e consolidadas, que indica que a Companhia e suas controladas 
estão em processo de recuperação judicial. Os Planos dependiam de aprovação pela maioria dos credores listados, tanto 
em quantidade quanto em valor para ser colocado em andamento, o que ocorreu em dezembro de 2014. Com a aprovação 
dos planos, a Companhia e suas controladas deverão atender condições para o sucesso da Recuperação Judicial, entre elas: 
aporte de novos recursos; reestruturação de dívidas contraídas perante seus credores; renegociação do endividamento 
referente a conversão dos créditos em capital da Companhia; reestruturações necessárias nos órgãos de administração; 
alienação de bens que integram seu ativo permanente. Chamamos a atenção para o fato da Companhia e seu consolidado 
estarem apresentando deficiência de capital de giro no montante de R$ 366.074 mil e R$600.988 mil respectivamente e 
prejuízos constantes. Os prejuízos acumulados montam R$6.982.752 mil, indicando a existência de incerteza significativa 
quanto à capacidade da Companhia continuar operando, indicando, inclusive, a possibilidade da Companhia e suas 
controladas não serem capazes de realizarem seus ativos e saldarem seus passivos durante o curso normal dos negócios. 
Uma incerteza significativa existe quando a magnitude potencial de seu impacto e a probabilidade de sua ocorrência são 
tais que, no julgamento do auditor independente, a adequada divulgação da natureza e das implicações da incerteza é 
necessária para apresentação adequada das demonstrações financeiras. Conforme determinado pela NBC TA 570, 
concluímos que o uso do pressuposto de continuidade operacional é apropriado nas circunstâncias, porém existe incerteza 
significativa sobre a capacidade de continuidade operacional relacionada ao sucesso do plano de recuperação judicial, 
tendo em vista o atendimento de todas as condições demonstradas anteriormente. Concluímos, também, que as 
informações financeiras descrevem adequadamente, através das notas explicativas nº 1 e nº 27, os principais eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional e os planos da 
administração para tratar desses eventos ou condições. Ênfases: Fornecedores: A Companhia e suas controladas 
apresentavam em 31 de dezembro de 2021 os montantes de R$100.335 mil e R$1.498.136 mil na controladora e no 
consolidado, respectivamente, na rubrica de Fornecedores, os quais referem-se aos credores habilitados no Plano de 
Recuperação Judicial, deferido em 26 de novembro de 2013. Na ocasião, foi obtida a relação do Quadro Geral de Credores 
que foram habilitados ao Plano de recuperação Judicial com as atualizações ocorridas ao longo de todo o processo. 
Chamamos a atenção ao fato de que as informações referentes aos valores dos créditos que se alteram em razão da 
apresentação das divergências ao Administrador Judicial, e, aquelas por sentença em processo de impugnação somente 
serão informadas no desfecho do processo judicial. Desconsolidação: Chamamos atenção sobre o assunto “Histórico da 
falência da OSX Leasing Group B.V.”, descrito na nota explicativa nº 1, sobre a falência da OSX Leasing Group B.V. na 
Holanda, em 15 de julho de 2015, que se encontra sob supervisão da justiça holandesa e sob gestão de um administrador 
específico. A Companhia passou a não exercer nenhum controle ou influência política, financeira e operacional, 
significativas, sobre os negócios, incluindo também as controladas e coligadas. Após a divulgação do fato relevante por 
parte das empresas Óleo e Gás Participações S.A. (“OGpar”) e Dommo Energia S.A. (atual denominação de OGX Petróleo 
e Gás S.A.) (“Dommo”) comunicando a obtenção de “decisão judicial em caráter liminar para reduzir o valor do daily rate 
do afretamento da FPSO OSX 3, concedida pelo juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, em 
face de OSX 3 Leasing B.V. (“OSX 3”), na qualidade de proprietário da embarcação, bem como de Nordic Truste, a Dommo 
e a Companhia acordaram a suspensão, pelo prazo de 6 meses: (i) dos pagamentos devidos pela Dommo à título de 
contraprestação pelo afretamento da plataforma FPSO OSX 3 e (ii) de certas obrigações previstas nos contratos relacionados 
ao Afretamento. O prazo da suspensão acordada em 13 de março de 2015 findou-se e a Companhia não atingiu acordo 
com os Bondholders da OSX3 com o objetivo de encontrar uma forma de equacionar seus débitos com os primeiros e a 
solução mais favorável para o FPSO. Em 2015, a Nordic Trustee ASA apresentou, na Holanda, pedido de falência das 
sociedades OSX 3 Holding B.V., OSX 3 Holdco B.V. e OSX Leasing Group B.V., subsidiárias da Companhia e votou contra o 
deferimento definitivo do procedimento de suspensão de pagamentos concedido anteriormente à OSX Leasing Group 
B.V., resultando na falência dela. Por conseguinte, a Companhia passou a não mais deter controle ou influência nesses 
negócios. A liquidação dos ativos e passivos delas está sendo supervisionado pela justiça holandesa e gerido por um 
administrador específico. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a situação se mantém inalterada, onde a 
Companhia ainda não concluiu a reestruturação societária. Nossa conclusão não está modificada com relação a esse 
assunto. “Operação Lava Jato” e seus reflexos na Companhia e suas controladas: Chamamos a atenção para a nota 
explicativa nº 28, que discorre a respeito deste assunto. Como é de conhecimento público, estão em andamento 
investigações conduzidas pela Polícia Federal, no âmbito da denominada “Operação Lava Jato” e seus desdobramentos no 
Rio de Janeiro, a saber: - Operação X, que têm por objeto, principalmente, práticas relacionadas a corrupção, a lavagem 
de dinheiro e evasão de recursos. Tal operação investiga fatos relacionados à construção das plataformas P-67 e P-70 
efetuadas pelo Consórcio Integra - subsidiária com personalidade jurídica própria e na qual a OSX Brasil S.A. – Em 
Recuperação Judicial detém participação minoritária. Essas investigações e medidas judiciais envolveram a Companhia e 
seu acionista controlador e resultaram em ações penais propostas pelo Ministério Público Federal. A OSX prestou ao 
Ministério Público Federal, à Polícia Federal e aos demais órgãos responsáveis todas as informações que lhe foram 
solicitadas relacionadas à empresa Integra. - Operação segredo de Midas, que têm por objeto, principalmente, práticas 
relacionadas a corrupção, utilização de informações privilegiadas e manipulação de mercado. Em 08 de agosto de 2019 
foi cumprido o mandado de prisão temporária emitido contra o Sr. Eike Batista em razão de investigações de crimes de 
manipulação de mercado e utilização de informação privilegiada. O mandado foi revogado em 10 de agosto de 2019 pelo 
Tribunal Federal da 2ª Região. Tanto o mandado de prisão temporária, quanto os demais eventos que culminaram em 
notícias, não estão de qualquer forma associados e/ou foram praticados pela Companhia e/ou os seus administradores. 
Essas investigações e medidas judiciais envolveram o seu acionista controlador, Sr. Eike Batista e resultaram em ações 
penais propostas pelo Ministério Público Federal. Nossa conclusão não está modificada por conta deste assunto. Outros 
assuntos criminais envolvendo o acionista controlador e seus reflexos na Companhia e suas controladas: 
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 28, a sentença de primeira instância proferida pela 3ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro ao Sr. Eike Batista, por uso de informação privilegiada (insider trading) e manipulação de 
mercado, praticados no ano de 2013. A Companhia e sua administração, entendem que não foram afetadas pelos efeitos 
da sentença. Nossa conclusão não está modificada por conta deste assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais 
assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria 
do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Recuperabilidade dos créditos 
tributários: A Companhia e suas controladas possuíam, em 31 de dezembro de 2021, créditos tributários nos montantes 
de R$36.342 mil e R$36.384 mil na controladora e no consolidado, respectivamente, relativos a saldos negativos de 
exercícios anteriores e retenções de terceiros. A Companhia tem a expectativa de realização de todo o saldo, através de 
compensações com outros impostos federais e por pedido de restituição protocolado junto à Receita Federal do Brasil - 
RFB, conforme previsto em lei, cuja probabilidade de recuperação depende principalmente de geração futura de lucros 
tributáveis. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Com o auxílio de nossos especialistas tributários, 
analisamos a adequação da aplicação das leis tributárias e das deduções fiscais na determinação da base de prejuízos 
fiscais e diferenças temporárias; • Revisamos os pedidos de compensação dos créditos fiscais e dos processos de restituição 
do imposto de renda e contribuição social; • Recalculamos a atualização monetária dos créditos, conforme legislação 
aplicável; • Analisamos possíveis indeferimentos de créditos tributários tomados durante o exercício; • Solicitamos o plano 
de negócios da Companhia e de suas controladas com o objetivo de identificarmos previsão de lucros futuros. Com base 
nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável a “Recuperabilidade dos 
Créditos Tributários”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Propriedade para 
investimento: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas possuíam propriedade para investimento 
no montante de R$1.834.000mil, avaliada pelo método do valor justo. Ao mensurar o valor justo da propriedade para 
investimento, de acordo com o CPC 28, a Companhia e suas controladas devem assegurar que o valor justo reflete, entre 
outras, receitas provenientes de arrendamentos correntes e outros pressupostos que participantes do mercado utilizariam 
na precificação de propriedade para investimento sob condições correntes de mercado. Nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros: • Avaliamos a razoabilidade das premissas entendimento das principais variações do período e 
revisão retrospectiva das projeções, incluindo a utilização de nossos especialistas em modelos de valorização que nos 
auxiliaram no entendimento dos pressupostos e das metodologias utilizadas pela administração na preparação das 
projeções; • Verificamos os critérios usados para determinação da taxa de desconto e da taxa de ocupação, aplicadas; 
• Avaliamos a adequação da divulgação efetuada em nota explicativa. Com base nas evidências obtidas por meio dos 
procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o valor registrado na conta “Propriedades para Investimentos”, 
bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em 
conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Arrendamento CPC 06 (R2) - Intangível – Direito 
de uso Porto do Açu: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas possuíam no Ativo Intangível de 
Direito de Uso no passivo Direito de uso Porto do Açu nos montantes de R$342.575 mil e R$400.473 mil, respectivamente. 
O pronunciamento contábil revisado CPC 06 (R2) e IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, introduziu 
requerimentos contábeis complexos servindo de base para mensuração do registro de direito de uso de um ativo assim 
como do passivo de arrendamento, especialmente com relação a determinação da taxa de desconto de cada contrato de 
arrendamento, bem como a divulgação de aspectos relacionados a transição da norma e seu impacto contábil que entrou 
em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019. A Companhia e suas controladas mantêm compromisso relevante decorrente de 
contrato de arrendamento operacional de terreno, então efetuou-se a divulgação dos potenciais impactos decorrentes do 
pronunciamento dentre outras informações requeridas pela norma. Devido à complexidade e julgamentos envolvidos na 
determinação das taxas de desconto do contrato de arrendamento e relevância dos impactos dessa taxa na mensuração 
do passivo de arrendamento, assim como a relevância das divulgações dos efeitos do CPC 06 (R2) / IFRS 16, esse assunto 
foi considerado como significativo para a nossa auditoria. A Administração da Companhia seguiu o que preconiza o CPC 
06 (R2). Conforme exigido pela CVM, mediante interpretação do CPC 26, §19 e §20, foi revelada na nota explicativa nº10 
a conciliação entre os métodos exibidos no CPC 06 (R2) e nos Ofícios-Circulares CVM/SNC/SEP/nº 01/2020 e CVM/SNC/
SEP/nº 02/2020. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Avaliamos a razoabilidade das premissas 
entendimento das principais variações do período e revisão retrospectiva das projeções, incluindo a utilização de nossos 
especialistas em modelos de valorização que nos auxiliaram no entendimento dos pressupostos e das metodologias 
utilizadas pela administração na preparação das projeções; • Execução de procedimentos para averiguar a integridade da 

relação de arrendamentos incluídos pela Companhia; • Obtenção do contrato e dados necessários para recalcular o direito 
de uso e passivo de arrendamento da operação; • Verificamos os critérios usados para determinação das taxas de desconto, 
aplicadas; • Recalculamos a taxa de desconto utilizada pela Companhia; • Avaliamos a adequação da divulgação efetuada 
em nota explicativa. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos 
aceitável o valor registrado nas contas “Intangível” e “Direito de uso Porto do Açu”, bem como as divulgações relacionadas, 
no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020. Empréstimos e Financiamentos e Debêntures: A Controlada OSX Brasil – Porto do Açu 
S.A., apresentava o montante de R$1.617.412 mil, em contratos de empréstimos e financiamentos, e R$3.137.546 mil em 
debêntures, decorrentes do Plano de Recuperação Judicial e utilizados para recompor o capital de giro necessário para 
continuidade de suas atividades, pagamento dos custos de reestruturação, bem como desenvolvimento de seu plano de 
negócios. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Analisamos as cláusulas dos contratos de 
empréstimos e financiamentos e a escritura de emissão de debêntures vigentes em 2021; • Enviamos pedido de confirmação 
de saldos (circularização) dos empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras; • Recalculamos os valores dos 
empréstimos e financiamentos com base nos encargos financeiros, fluxo financeiro e prazos de pagamento identificados 
nos respectivos contratos; Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos 
aceitáveis os valores registrados “Empréstimos e Financiamentos” e Debêntures”, bem como as divulgações relacionadas, 
no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021. Provisão para contingências: A Companhia e suas controladas possuem provisões 
registradas nos montantes de R$106.301 mil e R$298.550 mil na controladora e no consolidado, respectivamente, 
relacionadas a processos judiciais com provável expectativa de perda. Provisões e passivos contingentes possuem incerteza 
inerente em relação ao seu prazo e valor de liquidação. Também, o reconhecimento e a mensuração das provisões e 
passivos contingentes requerem que a Companhia exerça julgamentos relevantes para estimar os valores das obrigações e 
a probabilidade de saída de recursos dos processos judiciais e administrativos dos quais a Companhia é parte envolvida. 
Essa avaliação é baseada em posições de assessores jurídicos internos e externos e em julgamentos da própria administração. 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Confirmação, por escrito, dos consultores jurídicos externos 
da Companhia sobre o estágio processual das ações judiciais ativas e passivas, e a estimativa confiável do potencial perda 
e da classificação de probabilidade de perda entre provável, possível e remota; • Procedemos a leitura dos processos 
judiciais, incluindo a classificação do prognóstico de perda atribuída por consultores jurídicos externos à Companhia e suas 
controladas; • Avaliação da política contábil adotada para provisionamento das ações judiciais e discussão das premissas 
em que se pautam as estimativas dos valores provisionados; • Testes de recálculo do valor de exposição dos processos 
judiciais e administrativos, teste de atualização financeira conforme legislação aplicável; • Testes de passivos contingentes 
não registrados, com base em nossas confirmações externas; • Confrontamos os valores registrados na Dívida Ativa com 
a posição da Receita Federal do Brasil - RFB e as atualizações. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos 
acima resumidos, consideramos aceitáveis os valores registrados como “Provisão para Contingências”, bem como as 
divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Partes Relacionadas: A Companhia apresenta os montantes 
de R$117.795 mil, registrados no ativo não circulante, e R$293.006 mil, registrados no passivo não circulante, 
respectivamente, na controladora, e R$184.926 mil registrados no passivo não circulante no consolidado. Os principais 
saldos ativos e passivos são relativos a operações de transações da Companhia e suas controladas diretas e indiretas com 
empresas ligadas. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Entendimento e recálculo das análises e 
confronto com o registro dos mútuos e suas atualizações; • Entendimento e recálculo do Imposto sobre Operações 
Financeiras – IOF, incidentes sobre os mútuos, conforme legislação vigente; Com base nas evidências obtidas por meio dos 
procedimentos acima resumidos, consideramos aceitáveis os valores registrados na conta “Partes Relacionadas”, bem 
como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em 
conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Outros assuntos: Demonstrações individuais e 
consolidadas do valor adicionado: As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e 
apresentadas como informações complementares 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, conforme aplicável, e 
se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração 
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação 
às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Auditoria dos valores correspondentes 
ao exercício anterior: O balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as demonstrações 
individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa e do valor adicionado (informação suplementar) e respectivas notas explicativas para o exercício findo nessa data, 
apresentados como valores correspondentes nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício 
corrente, foram anteriormente auditados por nós que emitimos relatório datado de 31 de março de 2021, com incerteza 
relevante relacionada a continuidade operacional e ênfases sobre “Fornecedores”, “Desconsolidação”, “Operação Lava 
Jato e seus reflexos na companhia e suas controladas”. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (IASB), e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas 
controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
Entidades ou atividades de negócios do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis 
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de 
comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os 
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, 
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2022.

CRC-RJ-2026/O-5
Mário Vieira Lopes Marcio Alves Gonçalves Marçal
Contador - CRC-RJ-060.611/O-0 Contador - CRC-RJ - 106.004/O-8

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Assine o jornal
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BONITO

AVENIDA ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA GUADELUPE, S/N 
– 4º ANDAR, GREEN VALLEY, RIO BONITO – RJ - 

C.E.P.: 28800-000 - Tel.: (21) 3634-5141 - 
E-mail: rbo02vara@tjrj.jus.br 

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA 
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA 

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE 
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA 
proposta por ESPÓLIO DE MOYSES RIBEIRO DE MARINS 

através de seu Representante Legal o Sr. FLAVIANO 
QUINTANILHA DE MARINS em face de CAMILA ANTUNES 

LOPES e ROSINEIA ANTUNES CORREA, nos autos do 
PROCESSO Nº 0004910-05.2015.8.19.0046, 

NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) PEDRO AMORIM GOTLIB PILDERWASSER 
- Juiz Titular da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de 
Alienação em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo 
de 05 (cinco) dias, a todos os interessados e em especial ao(s) 
Executado(s), que será realizado o público leilão eletrônico 
pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO 
matriculado na JUCERJA sob o nº 150, com escritório na Rua 
Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 
20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 
98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual 
ou superior a avaliação será no dia 19/04/2022 às 12h, e não 
havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda 
pela melhor oferta será no dia 26/04/2022 às 12h, onde o lanço 
inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo 
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do 
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as 
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas 
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: CASA SITUADA NA 
ESTRADA DO MEUDON (ATUAL RUA CAMPOS SALES), Nº 
145, BOM RETIRO, TERESÓPOLIS, RJ. MATRICULADO NO 1º 
OFÍCIO DE IMÓVEIS DE TERESÓPOLIS SOB O Nº 5.500 E NA 
PREFEITURA SOB A MATRÍCULA 1042831 E COM CÓDIGO 
DE CADASTRO Nº 4242. POSSUI 135M² DE ÁREA EDIFICADA. 
DA DESCRIÇÃO: O referido imóvel localiza-se na rua Campos 
Sales 145. Trata-se de terreno em leve declive, ao final da rua 
(sem saída), predominantemente gramado, onde há uma 
construção de alvenaria com padrão residencial, composta por: 
cozinha com copa, banheiro, três quartos, sendo um suíte, sala, 
garagem coberta e uma varanda aos fundos. O piso do imóvel é 
em cerâmica e o teto é forrado com material semelhante à PVC. a 
construção está em regular estado de conservação nos fundos da 
casa há uma piscina desativada. O Logradouro indicado é 
transversal com a avenida principal do bairro, é estritamente 
residencial, pavimentado, porém estreito na maior parte de sua 
extensão, sem calçada para pedestres, não sendo servido de 
transporte público. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS 
CONFORME O RGI: Compreendendo terreno próprio 
desmembrado de maior porção, medindo 39,00m de frente para a 
estrada do meu dom; 29,50m na linha dos fundos, confrontando 
com a vendedora; 38,05m pelo lado direito confrontando com a 
vendedora e 61,40m, confrontando também com a vendedora. 
DA AVALIAÇÃO (Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 147): 
O Sr. Avaliador compareceu ao local em 14/04/2021, e, levando-
se em conta a sua localização, dimensões, área construída, 
características, conforme descrição acima, atribuo ao bem o valor 
de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondentes a 
161.930,20 UFIR, que atualizados nesta data perfaz o valor de R$ 
662.537,41 (seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e 
trinta e sete reais e quarenta e um centavos). DOS DÉBITOS 
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme 
Certidão atualizada em 03/03/2022, constam débitos de IPTU no 
valor total aproximado de R$ 18.490,79 (Dezoito mil, quatrocentos 
e noventa reais e setenta e nove centavos); Que conforme 
certidão de 03/03/2022, constam Débitos de FUNESBOM, cuja 
soma perfaz o valor de R$ 629,11 (seiscentos e vinte e nove reais 
e onze centavos); Que conforme informado pelo patrono do 
exequente, o valor da execução em 10/03/2022 perfaz o valor 
aproximado de R$ 215.738,62 (Duzentos e quinze mil, setecentos 
e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). Cientes os 

interessados que todos os débitos acima apresentados, serão 
atualizados no ato do leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO 
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que as 
executadas foram citadas às fls. 60 e 76; Que às fls. 118 consta 
deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado às 
fls. 120; Que as executadas foram intimadas da Penhora às 
fls.119; Que o laudo de avaliação foi homologado às fls. 162. DOS 
LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de 
acordo com as datas e horários previstos no presente edital, 
sendo certo que os horários considerados neste edital serão 
sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em 
participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão 
efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente 
através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio 
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os 
interessados deverão se cadastrar previamente no site www.
sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas da data do evento e de modo absolutamente 
gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente 
pelas informações lançadas no preenchimento do aludido 
cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, 
anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de 
participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso 
constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os 
cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos 
documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de 
Identidade, CPF, comprovante de residência, enviar uma foto de 
rosto (selfie) segurando o documento de identidade aberto (frente 
e verso), e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento 
e Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: 
CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de 
Firma Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto (selfie) 
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso) do 
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, 
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes 
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A 
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail 
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo 
válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão 
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato 
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes 
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma 
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não 
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos 
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão 
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer 
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o 
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se 
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário 
ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes 
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o 
coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado, 
que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados 
da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As 
alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as 
áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de 
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão 
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento de suas condições, 
características, compartimentos internos, estado de conservação 
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a 
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em 
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para 
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções 
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação 
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do 
Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo 
leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente 
ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas 
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito 
bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de 
seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) 
horas do término do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização 
do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante 
através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o 
prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) 

depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente 
para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o 
arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo 
mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, 
ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do 
credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais 
respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 
- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante 
e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 
- Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código 
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar 
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do 
CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário 
ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na 
arrematação do bem em igualdade de condições. DO 
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o 
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à 
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo 
892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso 
de arrematação, ser pago imediatamente e diretamente a ele pelo 
arrematante. 2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido 
nos casos de arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso 
no montante do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso 
integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que 
serão deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de 
arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do 
CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente 
na conta corrente do Leiloeiro o valor da comissão e das despesas 
realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de sustação do 
leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será 
devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da 
Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso 
integral das despesas adiantadas para sua realização. 4.  Caso 
haja interessados em participar do leilão através de oferecimento 
de lances para pagamento parcelado, poderá apresentar ao 
Leiloeiro a proposta de aquisição do bem, sempre antes do início 
de cada leilão, por escrito, exclusivamente através do e-mail 
sergiorepresas@gmail.com, na forma do Art. 895 do CPC e 
seguintes, e não havendo lances on-line para pagamento a vista, 
a proposta parcelada de maior valor, com maior valor de entrada 
e menor quantidade de parcelas será declarada como lance 
vencedor, devendo o arrematante no prazo de até 24 horas 
efetuar o pagamento referente ao valor da entrada mediante 
guia judicial, sendo certo, que o início do pagamento das parcelas 
para quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o 
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e 
sucessivas, devidamente corrigidas, depositando-as em conta-
judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 
1º, 2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia 
na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os 
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista 
SEMPRE prevalecerá sobre as propostas de pagamento 
parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os 
interessados que o imóvel será vendido livre e 
desembaraçado de débitos, na forma do Art. 130 § Único do 
CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes os interessados 
que ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os 
ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor, e 
ainda, que partir da data da arrematação todas as despesas, em 
especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com 
segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de 
inteira responsabilidade do respectivo arrematante. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) 
intimado(s) por intermédio deste Edital da hasta pública, se não 
for(em) encontrado(s), na forma do art. 889 do NCPC. O edital 
se encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro e nos 
autos deste processo. Rio Bonito, 15 de março de 2022. E eu, 
Vicente Lovisi - Titular de Cartório - Mat. 01-23585, o subscreve. 
PEDRO AMORIM GOTLIB PILDERWASSER - Juiz Titular.

FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Sociedade de Capital Fechado - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 33.064.262/0001-79

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas,
Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração 
do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa, relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 
Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

A Administração, Rio de Janeiro, março de 2022.

Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem 
ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da 
companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação 
societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão 
disponíveis no seguinte endereço eletrônico: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

DIRETORIA
Otto Rudolf Becker Von Sothen Vivianne Cunha Valente Letícia Teti Massagardi Mueller

Diretor Presidente Diretora Financeiro Contadora CRC-PR 072179/O-6

As demonstrações financeiras completas foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes com parecer sem ressalvas emitido em 18 de março de 2022 e encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da Companhia.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
Resumo das práticas contábeis: Os principais procedimentos contábeis 
para a elaboração das demonstrações financeiras são descritos a seguir: a) 
Breve contexto operacional: A Companhia está localizada Rodovia presi-
dente Dutra, 1362, Pavuna, Rio de Janeiro - RJ - Brasil e tem como objetivo 
social a exploração da indústria metalúrgica, fabricação, beneficiamento, mon-
tagem e comercialização de metais e louças sanitárias, bem como de apare-
lhos e equipamentos para irrigação utilizados em atividades agrícolas. b) De-
claração de conformidade: As demonstrações financeiras individuais foram 
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Re-
porting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB)). c) Base de preparação: As demonstrações financeiras indivi-
duais foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, 
que, no caso de determinados ativos e passivos financeiros (inclusive instru-
mentos derivativos), tem seu custo ajustado para refletir a mensuração ao 
valor justo. Ainda, sua preparação requer o uso de certas estimativas contá-
beis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Com-
panhia no processo de aplicação das políticas contábeis. d) Moeda funcional 
e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras individuais estão 
apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia e, também, sua 
moeda de apresentação. e) Contas a receber de clientes: São, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das pro-
visões para perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou 
menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrá-
rio, estão apresentadas no ativo não circulante. f) Imobilizado: O imobilizado 
é mensurado pelo seu custo histórico, deduzido da depreciação acumulada. O 
custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O 
custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a 
aquisição de ativos qualificados. Os terrenos não são depreciados. A deprecia-

ção de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus 
custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada. g) Direito de uso: 
Os ativos e passivos provenientes de um arrendamento são inicialmente men-
surados ao valor presente. Os pagamentos de arrendamentos são desconta-
dos utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. Caso essa taxa não 
possa ser prontamente determinada, a taxa incremental de empréstimo do 
arrendatário é utilizada. Os ativos de direito de uso são depreciados ao longo 
da vida útil do ativo ou do prazo do arrendamento pelo método linear, dos dois 
o menor. A Empresa não aplica os requisitos de IFRS 16 para arrendamentos 
de curto prazo (aqueles que possuem como duração máxima 12 meses) e 
para ativos de baixo valor. h) Estoques: Os estoques são demonstrados pelo 
valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. O método de 
avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O valor líquido de 
realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos 
os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para 
efetuar a venda. i) Redução ao valor recuperável: Os ativos que estão sujei-
tos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de impair-
ment uma vez ao ano ou sempre que eventos ou mudanças nas circunstân-
cias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por 
impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor 
recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo 
menos seus custos de alienação e o seu valor em uso. h) Provisões: As pro-
visões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presen-
te ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já 
ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liqui-
dar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. As provisões 
são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários 
para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual 
reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos 
riscos específicos da obrigação.

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)
Ativo 2021 2020
 Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 5.482 8.934
 Contas a receber de clientes 19.545 24.342
 Estoques 65.979 42.716
 Impostos a recuperar 28.355 11.815
 Outros 3.718 1.972

123.079 89.779
Não Circulante
Realizável a longo prazo 53.467 53.892
 Direito de uso 283 4.623
 Imobilizado 6.065 6.607
 Intangível 160 213

59.975 65.335

Total do ativo 183.054 155.114

Passivo 2021 2020
Circulante
 Fornecedores 21.747 38.144
 Salários e encargos 2.338 3.930
 Obrigações tributárias 15.689 2.892
 Empréstimos e financiamentos 102.817 1.027
 Imposto de renda e contribuição social - 3.144
 Outros 18.521 13.068

161.112 62.205
Não Circulante
 Empréstimos e financiamentos 73 100.105
 Passivos de arrendamento - 276
 Outros 29.684 2.574

29.757 102.955
Passivo a Descoberto
 Capital social 113.834 113.834
 Prejuízos acumulados (121.649) (123.880)

(7.815) (10.046)
Total do passivo e patrimônio líquido 183.054 155.114

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO SINTÉTICO - EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Receita líquida de vendas 114.885 93.434
Custos das vendas (77.469) (74.686)
Lucro bruto 37.416 18.748
(Despesas) receitas operacionais
 Vendas (17.470) (12.867)
 Administrativas e gerais (20.939) (22.689)
 Outras 8.059 3.442
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro 7.066 (13.366)
 Despesas financeiras (7.209) (4.693)
 Receitas financeiras 3.405 427
 Receitas (despesas) financeiras, líquidas (3.804) (4.266)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
 e contribuição social 3.262 (17.632)
 Imposto de renda e contribuição social
  Corrente 41 -
  Diferido (1.072) 2.001
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 2.231 (15.631)

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

2021 2020
Resultado do exercício 2.231 (15.631)
Resultado abrangente total 2.231 (15.631)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

(Em milhares de reais)
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro antes do imposto de renda 
  e contribuição social 3.262 (17.632)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais: 7.771 1.563
 Variações nos ativos e passivos (9.625) 5.099
 Pagamento de juros sobre empréstimos (2.941) (5.624)
Caixa líquido das atividades operacionais (1.533) (16.594)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos (1.549) (687)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos (370) 19.428
Aumento (redução) de caixa e equivalentes (3.452) 2.147
 No início do exercício 8.934 6.787
 No fim do exercício 5.482 8.934
Aumento (redução) de caixa e equivalentes (3.452) 2.147

MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Total
Capital  
social

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
 Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 60.834 (108.249) (47.415)
Aumento de capital 53.000 - 53.000
Prejuízo do exercício - (15.631) (15.631)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 113.834 (123.880) (10.046)
Lucro líquido do exercício - 2.231 2.231
Saldos em 31 de dezembro de 2021 113.834 (121.649) (7.815)
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São apresentadas as demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento 
da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da 
legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do 
auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

Senhores acionistas: Em cumprimento às  disposições  legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações financeiras relativas 
aos exercícios sociais de 2021 e 2020. Colocamo-nos à disposição dos senhores acionistas para esclarecimentos porventura necessários. Rio de Janeiro, 
22 de março de 2022.aos exercícios sociais de 2021 e 2020. Colocamo-nos à disposição dos senhores acionistas para esclarecimentos porventura 
necessários. Cataguases, 22 de março de 2022. A Diretoria.

Relatório da Diretoria Demonstração de resultado 
 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021  

(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

Demonstração do resultado abrangente 
 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021   

(Em milhares de reais)

Demonstração do valor adicionado - DVA  
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021   

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa  
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021   

(Em milhares de reais)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021  
(Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021  
(Em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras divulgadas de forma resumida para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021  
(Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A GIPAR S/A, é uma sociedade por ações que tem por objetivo social 
a participação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades. A 
Companhia possui sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro.  
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS
2.1.. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras completas 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com a Normais Internacionais de Relatório 
Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”), que compreendem, os pronunciamentos contábeis, interpretações 
e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).
As demonstrações financeiras completas foram resumidas em conformidade 
com o Parecer de Orientação CVM nº 039 de 20 de dezembro de 2021. 
Em 22 de março de 2022 os membros da Diretoria em exercício analisaram 
as contas da administração e as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e por unanimidade 
de votos decidiram por aprovar a publicação das referidas contas da 
administração e as demonstrações financeiras, para a submissão das 
mesmas à Assembleia Geral Ordinária da Gipar, recomendando a sua 
aprovação, e estão divulgadas de forma completa no endereço eletrônico: 
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
Não ocorreram mudanças de práticas contábeis em relação ao exercício 
social anterior, dessa forma, as políticas contábeis foram aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados. a. Investimentos 
– os investimentos em controlada foi avaliado pelo método de equivalência 
patrimonial, tomando-se por base o patrimônio líquido da controlada na 
data do balanço. b. Dividendos - os dividendos declarados com montantes 
superiores aos dividendos mínimos obrigatórios após o exercício contábil a 
que se refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem uma 
obrigação presente, são apresentados destacados no patrimônio líquido, não 
sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprovação; O conjunto 
das principais políticas contábeis estão incluídas nas demonstrações 
financeiras completas.
4. INVESTIMENTOS
O investimento na controlada Energisa é atualmente 66,39% do capital 
votante e 30,58% do capital total e está contabilizado pelo método de 
equivalência patrimonial, tomando-se por base o patrimônio líquido da 
controlada em 31 de dezembro de 2021.
Participação na controlada Energisa:

2021 2020
Capital social 3.363.685 3.363.685
Quantidade de ações possuídas (mil) 554.956 553.495
Participação no capital (%) 30,04% 30,04%
Ativo total - consolidado 54.768.404 45.562.807
Lucro líquido do exercício - consolidado 2.818.178 1.468.945
Patrimônio líquido 8.434.440 6.648.737
Resultado de equivalência patrimonial 846.690 441.328
Investimento (inclui ágio de R$10.887) (1) 2.544.919 2.008.425
Movimentação do investimento:

2021 2020
Saldo inicial - 2020 e 2019 2.008.425 1.722.864
Equivalência patrimonial - apurado em 2021 e 2020 
- 30,04%. 846.690 441.328
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada 
diretamente no patrimônio líquido) - Outros 
resultados abrangentes - apurado no exercício de 
2021 e 2020 35.952 14.682
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada 
diretamente no patrimônio líquido) - Transações 
entre sócios, outras reservas de capital e lucros 
acumulados (33.384) (5.496)
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada 
diretamente no patrimônio líquido) - Instrumento 
Financeiro - MTM (1) 601 (6.430)
Dividendos prescritos de controlada - reflexo - 1.118
Dividendos distribuído pela controlada (313.365) (159.641)
Saldo final - 2021 e 2020 2.544.919 2.008.425

(1) Ágio de R$10.887 (R$10.887), a Gipar não identificou qualquer evidência 
de não recuperação do ágio contabilizado, não tendo registrado provisão 
para perdas. 

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
5.1. Capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional é de R$754.004 (R$594.004 em 2020), está representado 
por 367.440 (387.872 em 2020) ações, sendo: 334.476 ações ordinárias 
nominativas (334.476 em 2020), R$22.386 (41.574 em 2020) ações 
preferenciais classe A e 10.578 (11.822 em 2020) ações preferenciais classe 
B, ambas sem valor nominal. 5.2. Dividendos: O Estatuto determina a 
distribuição de um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, 
ajustado, após as deduções da reserva legal e dos dividendos prioritários a 
que fizerem jus as ações preferenciais classe A.
Os dividendos propostos no encerramento do exercício de 2021 e 2020, 
foram calculados como se segue:
 2021 2020
Lucro líquido do exercício 857.946 451.740
Dividendos prescritos de controladas - reflexo - 1.118
Ajuste efetuado por controladas, líquido de tributos-
reflexo - 288
Reserva legal (5%) (42.897) (22.587)
Lucro líquido ajustado 815.049 430.559
Dividendos preferenciais classe A, atas de 24/03/2021 e 
18/08/2020, sendo: R$0,023756 (R$0,109314 em 2020) 
por lote de mil ações (*) (1) 1.275 5.943
Dividendos preferenciais classe B, atas de 24/03/2021 
e 18/08/2020, sendo: R$0,017360 (R$0,2809 em 2020) 
por lote de mil ações (*) (1) 931 3.496
Dividendos preferenciais classe A, atas de 24/09/2021, 
sendo: R$0,236348 por lote de mil ações (1) 5.291 -
Dividendos preferenciais classe B, atas de 24/09/2021, 
sendo: R$0,0,6552 por lote de mil ações (1) 3.866 -
Dividendos intercalares ações ordinárias, ata de 
24/09/2021 e 18/08/2020, sendo: R$0,044999 
(R$0,0061 em 2020) por lote de mil ações (*) (1) 15.051 2.040
Dividendos preferenciais classe A, atas de 03/11/2021, 
sendo: R$0,116340 por lote de mil ações (1) 2.604 -
Dividendos preferenciais classe B, atas de 03/11/2021, 
sendo: R$0,096427 por lote de mil ações (1) 3.163 -
Dividendos atribuídos as ações ordinárias, sendo: 
R$0,044999 (R$0,3048 em 2020) por lote de mil ações (*) (1) 15.052 101.951
Dividendos atribuídos as ações ordinárias a pagar, 
sendo: R$0,044999 por lote de mil ações - Vide nota 
explicativa nº 13. 15.052 -
Dividendos atribuídos as ações preferenciais, sendo 
R$0,0956 por lote de mil ações (*) - 5.156
Reserva especial de dividendos - R$0,461394 por lote  
 de mil ações ordinárias 154.325 -
Total dos dividendos 216.610 118.586

(*) Em Assembleia Geral Extraordinaria e Ordinária realizada em 24 de 
março de 2021, foi aprovado a destinação dos dividendos para pagemento, 
referente ao exercício de 2020 no montante de R$118.586, já tendo sido 
pagos no 2º semestre de 2020 o valor de R$9.439 e R$4.349 em 30/03/2021, 
aos acionistas detentores das ações preferenciais classe “A” e “B, 
respectivamente. Do montante de R$12.075 atribuidos as ações ordinariais, 
cerca R$2.040 foram pagos conforme deliberações nas assembleias gerais 
realizadas em 02 de agosto de 2020 e o valor de R$10.034 foi pago em 30 
março de 2021 como também a destinação de mais R$91.917 para reserva 
especial de dividendos nos termos do art . 202, §§ 4º e 5º da Lei n.º 6.404/76, 
que se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão 
ser pagos como dividendos assim que o permitir a situação financeira da 
Companhia, vide nota explicativa nº 9.5. (1) Em Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 24 de março de 2021, foi aprovado a distribuição de dividendos 
prioritarios com base no balanço intermediario semestral (i) pagamento da 
Primeira Distribuição Anual de dividendos prioritarios para os acionaistas 
detentores das acoes preferenciais classe “A” no montante de R$2.513 
pagos em 31 de março de 2021; e (ii) pagamento de dividendos prioritarios 
para os acionaistas detentores das ações preferenciais classe “B” no 
montante total de R$1.836, os dividendos foram pagos em 31 de março de 
2021. Dos quais R$2.143 é referente ao 4º trimestre de 2020, sendo R$1.238 
dos acionistas detentores das ações preferenciais classe “A” e R$905 dos 
acionistas detentores das ações preferenciais classe “B”; Em Assembleia 
Geral Ordinária realizada em 24 de setembro de 2021, foi aprovado a 
distribuição de dividendos prioritarios com base no balanço intermediario 
semestral (i) pagamento da Segunda Distribuição Anual de dividendos 
prioritarios para os acionaistas detentores das acoes preferenciais classe “A” 
no montante de R$5.291; e (ii) pagamento de dividendos prioritarios para os 

acionaistas detentores das ações preferenciais classe “B” no montante total 
de R$3.866, os dividendos foram pagos em 29 de setembro de 2021, com 
base na posição acionaria de 24 de setembro de 2021 e; Inclui em 2021 
a distribuição dos dividendos intercalares com base no balanço patrimonial 
intermediário semestral no montante de R$15.051, para os aciionistas 
detentores das ações ordinarias, pagos em 29 de setembro de 2021, com 
base na posição acionaria de 24 de setembro de 2021. Em Assembleia 
Geral Extraordinaria  realizada em 03 de novembro de 2021, foi aprovado a 
distribuição de dividendos intercalares, a titulo de antecipação extraordinaria 
de parte do pagamento da Primeira Distribuição Aanuall (i) pagamento da 
Primeira Distribuição Anual de dividendos prioritarios para os acionaistas 
detentores das acoes preferenciais classe “A” no montante de R$2.604 e 
(ii) pagamento de dividendos prioritarios para os acionaistas detentores das 
ações preferenciais classe “B” no montante total de R$3.163 dividendos 
foram pagos em 17 novembro de 2021, com base na posição acionaria de 03 
de novembro de 2021 e; Inclui a distribuição dos dividendos intercalares do 
exercicio de 2021 no montante de R$15.052, para os aciionistas detentores 
das ações ordinarias, pagos em 11 de novembro de 2021, com base na 
posição acionaria de 03 de novembro de 2021.
6. EVENTOS SUBSEQUENTES
6.1. Distribuição de Dividendos: Em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 16 de fevereiro de 2022 foi aprovado pagamento de dividendos 
prioritários para os acionistas detentores das ações preferenciais sendo: 
(i) classe “A” no montante de R$4.735, já tendo sido pagos o montante de 
R$2.604 conforme AGE realizada em 03 de novembro de 2021 e R$2.131 
serão pago à partir de 02 de março de 2022, (ii) Acionistas detentores das 
ações preferencias classe “B” no montante de R$5.750, pagos o montante 
de R$3.162 conforme AGE realizada em 03 de novembro de 2021 e R$2.588 
serão pagos à partir de 02 de março de 2022 e (iii) R$15.052 para os acionistas 
detentores das ações ordinárias, pagos a partir de 02 de março de 2022, com 
base na posição acionária de 28 de fevereiro de 2022; e 6.2. Resgaste das 
ações preferenciais: Na mesma Assembleia Geral Extraordinária foi aprovado 
por unanimidade, nos termos do Art. 7º, alínea (v), item (ii) do Estatuto Social 
da Companhia e da Cláusula 6.1., alínea (ii) do Acordo de Acionistas, com 
dispensa de sorteio que trata o Art. 44, §4º, da Lei nº 6.404/76 - tendo em vista 
que todas as ações preferenciais, resgatáveis e sem valor nominal de emissão 
da Companhia, são detidas pelo acionista Itaú Unibanco S.A. - o resgate 
da totalidade das Ações Preferenciais Classe A emitidas e consequente o 
cancelamento de 22.386.388  Ações Preferenciais Classe A da Companhia, 
sem redução de capital, mediante o pagamento do montante de R$140.000, 
utilizando-se parte do saldo da reserva de capital da Companhia (“Resgate 
Integral PNA”). O pagamento do Resgate Integral PNA foi realizado para o 
acionista titular das Ações Preferenciais Classe A no dia 02 de março de 2022.  
Adicionalmente também foi aprovado, por unanimidade, nos termos do Art. 7º, 
alínea (vi), item (i) do Estatuto Social da Companhia e da Cláusula 6.2., alínea 
(i) do Acordo de Acionistas, com dispensa de sorteio que trata o Art. 44, §4º, da 
Lei nº 6.404/76 - tendo em vista que todas as ações preferenciais, resgatáveis 
e sem valor nominal de emissão da Companhia, são detidas pelo acionista 
Itaú Unibanco S.A. - o resgate de 50% (cinquenta por cento) da totalidade 
das Ações Preferenciais Classe B existentes e consequente o cancelamento 
de 5.288.833  ações Preferenciais Classe B da Companhia, sem redução 
de capital, mediante o pagamento do montante de R$85.000, utilizando-se 
parte do saldo da reserva de capital da Companhia (“3º Resgate PNB”). O 
pagamento do 3º Resgate PNB foi realizado para o acionista titular das Ações 
Preferenciais Classe B no dia 02 de março de 2022. Consignar que o valor do 
(i) Resgate Integral PNA; e (ii) 3º Resgate PNB; foram determinados com base 
na aplicação da fórmula prevista no Acordo de Acionistas. Com o cancelamento 
das ações de 22.386.388 ações Preferenciais Classe A e 5.288.833 ações 
Preferenciais Classe B foi aprovado por unanimidade a alteração do Art. 5° do 
estatuto social que passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital 
social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, é de R$754.004, dividido em 339.764.506 ações, sendo 334.475.674 
ações ordinárias e 5.288.832 ações preferenciais classe B”. Ficou também 
registrado que o resgate das ações previstas no cronograma de 2022 - qual 
seja: 1.866.647 ações será feito até 30 de setembro de 2022 e o resgate das 
ações remanescentes previstas no cronograma de 2023 qual seja: 3.422.185  
ações será feito até 30 de setembro de 2023.

Diretoria
Patricia Perez Botelho - Diretora
Ricardo Perez Botelho - Diretor
Mauricio Perez Botelho - Diretor

Vicente Côrtes de Carvalho - Contador - CRC-MG 42.523/O-7 “S” RJ

Ativo Nota 2021 2020
Circulante
  . Caixa e equivalente de caixa 32.486 7.500
  . Tributos a recuperar 534 2.869
  . Títulos e valores mobiliários 38.853 26.701
  . Dividendos a receber 239.261 116.705
  . Outros créditos 1 1
Total Circulante 311.135 153.776
Não circulante
Realizável a longo prazo
  . Tributos a recuperar 1.872 36.843
  . Investimentos 4 2.544.919 2.008.425
Total do não circulante 2.546.791 2.045.268
Total do ativo 2.857.926 2.199.044

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
  . Impostos e contribuições sociais 81 219
  . Dividendos a pagar 15.051 104.095
  . Instrumentos financeiros derivativos 170.000 140.000
  . Outras contas a pagar 3.089 5.727
Total do circulante 188.221 250.041
Não circulante
  . Partes relacionadas - 45
  . Instrumentos financeiros derivativos 140.000 310.000
Total do não circulante 140.000 310.045
Patrimônio líquido 
  . Capital social 754.004 594.004
  . Custo com emissão de ações (28.777) (28.777)
  . Reserva de capital 122.247 155.030
  . Reserva de lucros 1.394.906 913.570
  . Reserva especial de dividendos 374.841 128.599
  . Outros resultados abrangentes (87.516) (123.468)
Total do patrimônio líquido 5 2.529.705 1.638.958
Total do passivo e patrimônio líquido 2.857.926 2.199.044

Nota 2021 2020
Resultado de participações societárias:
   Resultado de equivalência patrimonial 4 846.690 441.328
Receitas (despesas) operacionais:
   Outras despesas operacionais (64) (101)
   Receita (despesa) financeiras 13.869 13.427

13.805 13.326
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 860.495 454.654
Imposto de renda e contribuição social corrente (2.549) (2.914)
Lucro líquido do exercício 857.946 451.740
Lucro líquido básico e diluído por ação ordinária - R$ 2,33 1,16
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2021 2020
Lucro líquido do exercício 857.946 451.740
Itens que não serão reclassificados para a  
 demonstração do resultado
    Outros resultados abrangentes 35.952 14.394
Total do resultado abrangente do exercicio,  
 líquido de impostos 893.898 466.134
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de capital Reservas de lucros Outros

 
Custo 

com Outras Transa-  Reten 
Reserva 
especial Lucros 

Resulta-
dos

Nota
Capital 
social 

emissão 
de ações

reservas 
de capital

ções entre 
sócios

Reserva 
legal

ção de 
lucros

de divi-
dendos

acumu- 
lados

abran-
gentes Total

Saldos em 01 de janeiro de 2020 594.004 (28.777) 423.910 (256.954) 46.039 532.971 112.151 - (137.862) 1.285.482
Reserva especial de dividendos, constituída 
conforme AGOE  realizada em 29/04/2020 - - - - - - 16.448 - - 16.448
Reserva de capital conforme AGE de 18/08/2020 - - (80.000) 80.000 - - - - - -
Reserva de capital conforme AGE de 18/08/2020 - - (10.000) 10.000 - - - - - -
Dividendos prescritos de controlada - reflexo - - - - - - - 1.118 - 1.118
Reversão de outros resultados abrangentes de 
controladas - líquido de tributos - - - - - - - 288 - 288
Novas aquisições de ações de controlada - - - - - - - - - -
Transações entre sócios da controlada - reflexo - - - (8.389) - - - - - (8.389)
Transações de capital - instumento financeiro MTM 
- reflexo de controlada - - - (6.430) - - - - - (6.430)
Reserva de incentivos fiscais reivestimento - reflexo - - - - - - - - - -
Programa de remuneração variável (ILP) - reflexo 
de controlada - - 2.893 - - - - - - 2.893
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 451.740 - 451.740
Proposta de destinação do lucro líquido:
       . Reserva Legal - - - - 22.587 - - (22.587) - -
       . Dividendos atribuidos as ações preferenciais - - - - - - - (14.595) - (14.595)
       . Dividendos  minimos atribuidos as ações  
   ordinárias - - - - - - - (103.991) - (103.991)
       . Retenção de lucros - - - - - 311.973 - (311.973) - -
Outros resultados abrangentes - reflexo de 
controlada - - - - - - - - 14.394 14.394
Saldos em 31 de dezembro de 2020 594.004 (28.777) 336.803 (181.773) 68.626 844.944 128.599 - (123.468) 1.638.958
Aumento de capital com reserva de retenção de 
lucros, conforme AGOE de 24/03/2021 160.000 - - - - (160.000) - - - -
Reserva de capital conforme AGE de 24/09/2021 - - (120.000) 120.000 - - - - - -
Reserva de capital conforme AGE de 24/09/2021 - - (20.000) 20.000 - - - - - -
Reserva especial de dividendos, constituída 
conforme AGOE de 24/03/2021 - - - - - - 91.917 - - 91.917
Ações em Tesouraria Adquiridas - reflexa de 
controladas - - - (12.145) - - - - - (12.145)
Ganho na cessão para o Prog. ILP de ações em 
tesouraria reflexo de controlada - - 173 - - - - - - 173
Transações entre sócios da controlada - reflexo - - - (21.145) - - - - - (21.145)
Transações de capital - instumento financeiro MTM 
- reflexo de controlada - - - 601 - - - - - 601
Programa de remuneração variável (ILP) - reflexo 
de controlada - - (267) - - - - - - (267)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 857.946 - 857.946
Proposta de destinação do lucro líquido:
       . Reserva Legal - - - - 42.897 - - (42.897) - -
       . Dividendos atribuídos as ações preferenciais - - - - - - - (17.130) - (17.130)
       . Dividendos  mínimos atribuídos as ações  
   ordinárias - - - - - - - (45.155) - (45.155)
       . Retenção de lucros - - - - - 598.439 - (598.439) - -
       . Reserva especial de dividendos - - - - - - 154.325 (154.325) -
Outros resultados abrangentes - reflexo de  
 controlada - - - - - - - - 35.952 35.952
Saldos em 31 de dezembro de 2021 754.004 (28.777) 196.709 (74.462) 111.523 1.283.383 374.841 - (87.516) 2.529.705

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2021 2020
Geração do valor adicionado:
  (-) Outras despesas operacionais (64) (101)
  Outras receitas - -
Valor adicionado bruto (64) (101)
Valor adicionado líquido (64) (101)
Valor adicionado recebido em transferência
  Resultado de equivalência patrimonial 4 846.690 441.328
  Despesas financeiras (16) (13)
  Receitas  financeiras 14.768 14.588
Valor adicionado total a distribuir 861.378 455.802
Distribuição do valor adicionado:
Impostos, taxas e contribuições
  Federais 3.432 4.062
Remuneração de capitais próprios
  Dividendos 216.610 118.586
  Reserva Legal 42.897 22.587
  Lucros Retidos 598.439 311.973
  Dividendos prescritos de controladas - reflexo - (1.118)
  Ajuste efetuado por controladas, líquido de  
  tributos - reflexo - (288)

861.378 455.802
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2021 2020
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 857.946 451.740
Imposto de renda e contribuição social corrente 
e diferido 2.549 2.914
Resultado de equivalência patrimonial 4 (846.690) (441.328)

Variações nas contas do ativo circulante  
 e não circulante
Diminuição de impostos a recuperar 37.306 1.808

Variações nas contas do passivo circulante e 
não circulante
(Diminuição) de tributos e contribuições sociais (2.687) (2.821)
(Diminuição) de outras contas a pagar (2.683) (2.576)

Caixa Líquido gerado nas atividades operacionais 45.741 9.737
Atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários (12.152) (1.575)
Recebimento de dividendos 190.809 65.419
Caixa Líquido gerado nas atividades de  
 investimentos 178.657 63.844

Atividades de financiamento
Pagamento por liquidação de instrumentos 
financeiros derivativos (140.000) (90.000)
Pagamento de dividendos (59.412) (30.869)

Caixa Líquido consumido nas atividades  
 de financiamento (199.412) (120.869)
Variação líquida do caixa 24.986 (47.288)
 Caixa mais equivalentes de caixa iniciais 7.500 54.788
 Caixa mais equivalentes de caixa finais 32.486 7.500

Variação líquida do caixa 24.986 (47.288)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CNPJ nº 13.584.310/0001-42

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2021

continua

1. Contexto operacional: A Sugoi S.A. e suas controladas (“Companhia”) têm como principal ati-
vidade a administração de bens próprios, a incorporação, construção e comercialização de imóveis, 
e a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia. O desenvolvimento dos empreendi-
mentos de incorporação imobiliária e a construção dos imóveis são efetuados diretamente pela 
Companhia, pelas controladas ou por outros parceiros. A participação de parceiros ocorre de forma 
direta no empreendimento por meio de participação nas Sociedades em Conta de Participação 
(SCP) ou Sociedades com Propósito Específico (SPE), criadas para desenvolvimento dos projetos, 
como também parcerias estratégicas envolvendo permuta de terrenos para o desenvolvimento da 
atividade imobiliária. A Companhia, constituída em 4 de abril de 2011, é uma sociedade anônima, 
com sede na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco C, 5º andar, Conjunto 52, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.584.310/0001-42, tem como foco principal o 
segmento da primeira moradia e com gestão e a administração de empreendimentos residenciais 
de padrão médio e econômico, visando oferecer produtos de excelente qualidade com melhor custo 
benefício do mercado, projetos inteligentes que apostam em segurança, conforto, inovação e pre-
ços acessíveis. A Companhia conta com uma gestão com mais de 40 anos de experiência no mer-
cado imobiliário, network em diversas capitais brasileiras que possibilitam maior facilidade e ca-
pitação de oportunidades de negócios diferenciadas no mercado. A Companhia preza por uma go-
vernança corporativa e transparente nas relações com mercado, clientes e investidores, promoven-
do a fiscalização em cada etapa do projeto e monitorando o processo físico e financeiro da constru-
ção. Atualmente, a Companhia está presente nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Itapetininga, 
Francisco Morato, Campinas, Paulínia, Salto, São José do Rio Preto, Mauá, Franco da Rocha, Caça-
pava, Sumaré, Santo André, Mirassol e Rio Branco, nos Estados de São Paulo e Acre, com aproxima-
damente 24.000 unidades em desenvolvimento, execução e entregues. A Companhia desde o ano 
de 2013 é avaliada pela área de risco da Caixa Econômica Federal (GERIC), sendo que atualmente 
seu GERIC comporta a produção da totalidade do seu “pipeline” de projetos. A Companhia possui 
certificações importantes, como a PBQPH nível A (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtivida-
de do Habitat) e ISO 9001, as quais a qualificam ainda mais em todo o ciclo do processo executivo 
de obra, além de atestar a eficácia no processo das atividades da Companhia, que contribuem para 
uma melhor gestão e controle de custos. A Companhia obteve no dia 19 de julho de 2016 o registro 
CVM na Categoria A, com controle acionário privado. Este processo é muito importante para a 
Companhia, o qual reforça o compromisso de boas práticas e governança corporativa adotada pela 
Administração. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis 
aplicadas na elaboração destas informações trimestrais individuais e consolidadas são apresen-
tadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de forma consistente em relação ao ano anterior, 
salvo indicação em contrário. 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis in-
dividuais foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária, registradas na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas e estão apresenta-
das conforme práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades de incorporação imo-
biliária, registradas na CVM e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), 
contemplando a orientação contida no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 02/2018 sobre a aplicação da 
NBC TG 47 (IFRS 15) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil com referência 
aos aspectos de transferência de controle de venda de unidades imobiliárias. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pro-
nunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis(CPC) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal 
de Contabilidade(CFC). As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram aprovadas 
pela Administração da Companhia em 29 de março de 2022. 2.2. Base de preparação: As demons-
trações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas utilizando o custo histórico como 
base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como aqueles advindos de com-
binação de negócios e determinados instrumentos financeiros, os quais são mensurados ao valor 
justo. A Companhia opera no Brasil e o real é a moeda funcional e de apresentação. As demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas foram preparadas no curso normal das operações e no 
pressuposto de continuidade dos negócios da Companhia. A Administração realiza uma avaliação 
da capacidade da Companhia continuar operando ao preparar as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas 
em milhares de Reais (R$) e todos os valores são arredondados para o milhar mais próximo, exceto 
se indicado de outra forma. A preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, mais do que isso, necessita que haja um 
exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das 
políticas contábeis. As estimativas são usadas para, entre outros, a determinação da vida útil de 
bens e equipamentos, provisões necessárias para passivos contingentes, ajustes de perdas esti-
madas de créditos de liquidação duvidosa, os custos orçados para os empreendimentos, tributos e 
outros encargos similares. Baseado nesse fato, os resultados reais podem ser diferentes dos resul-
tados considerados por essas estimativas. A liquidação das transações envolvendo essas estima-
tivas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo 
de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente em prazo não 
superior a um ano. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento por parte da adminis-
tração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis e que possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para a 
elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futu-
ros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 2.2.1. Demonstrações contábeis individuais: 
Nas demonstrações contábeis individuais, as controladas diretas e controladas em conjunto são 
contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas 
informações das demonstrações individuais quanto nas demonstrações consolidadas para chegar 
ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora. As demonstra-
ções contábeis das controladas e controladas em conjunto, para fins de equivalência patrimonial, 
são elaboradas para o mesmo período de divulgação e, quando necessário, são efetuados ajustes 
para que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Companhia. A participa-
ção societária no resultado das controladas e controladas em conjunto é demonstrada no resultado 
da controladora como equivalência patrimonial, representando o lucro líquido da investida atribu-
ível aos controladores. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a Companhia 
determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da 
Companhia em sua sociedade controlada ou controlada em conjunto. A Companhia determina, em 
cada data de fechamento, se há evidência objetiva de que os investimentos em controladas e 
controladas em conjunto sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Com-
panhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o 
valor recuperável da controlada ou controlada em conjunto e o valor contábil e reconhece o mon-
tante na demonstração do resultado da controladora. 2.2.2. Consolidação: As seguintes políticas 
contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas: (a) Controla-
das: Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico - SPE) nas 
quais a Companhia tem o controle. A Companhia controla uma entidade quando está exposta ou 
tem direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacida-
de de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. As controladas são 
totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. A 
consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle.

Percentual de participação
Controladas e controladas em conjunto diretas 31/12/2021 31/12/2020
Vista Cantareira Empreendimentos Imobiliários Ltda. 95% 95%
Condomínio Varandas Jardim do Lago Ltda. 95% 95%
Residencial Monte Serrat SPE Ltda. 95% 95%
Haifa Investimentos e Participações Ltda. 100% 100%
Residencial São Mateus SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Colina Francisco Morato SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Bom Retiro SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Jacú-Pessego II SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Colina Guarapiranga SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Paulínia I SPE Ltda. 99% 95%
Residencial Parque do Carmo SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Idemori SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Projeto SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Sports Gardens da Amazônia Ltda. 95% 95%
Sugoi N Empreendimentos Imobiliários Ltda. 50% 50%
Residencial Portal do Belo Horizonte SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Barcelona SPE Ltda. 95% 95%
Condomínio Varandas Jardim do Lago II SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Isabel Ferrari SPE Ltda. 95% 95%
Residencial São Jose SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Jacú-Pessego I SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial I SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial II SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial III SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Via Verde SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial IV SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial V SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial VI SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial VII SPE Ltda. 50% 95%
Sugoi Residencial VIII SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial IX SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Development USA, LLC 100% 100%
Sugoi Residencial X SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XI SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XII SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XIII SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XIV SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XV SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XVI SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XVII SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XVIII SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XIX SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XX SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XXI Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XXII SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XXIII SPE Ltda. 95% 95%
Sugoi Residencial XXIV SPE Ltda. 95% 95%
Residencial Vila União SPE Ltda. (1) 50% -
Residencial Atibaia SPE Ltda. (2) 50% -
Residencial Bragança SPE Ltda. (3) 50% -
Sugoi Residencial XXVII SPE Ltda. (4) 95% -
Sugoi Residencial XXVIII SPE Ltda. (5) 95% -
Sugoi Residencial XXIX SPE Ltda. (6) 95% -
Sugoi Residencial XXX SPE Ltda. (7) 95% -
Sugoi Residencial XXXI SPE Ltda. (8) 95% -
Sugoi Residencial XXXII SPE Ltda. (9) 95% -

São Paulo, 29 de março de 2022 - SUGOI S.A Atendendo às disposições legais e estatutárias, a 
Administração da Sugoi S.A. (“Sugoi”) apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas preparadas de acordo com o International 
Financial Reporting Standards (IFRS) e também com base nas práticas contábeis adotadas no Bra-
sil e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Companhia adotou todas as normas, re-
visões de normas que são efetivas para as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021.
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO: O ano de 2021, mostrou-se como o esperado um ano muito desa-
fiador, em especial para o setor de primeira moradia no qual as margens são bastantes comprimi-
das. A continuidade da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e todas as suas consequências, 
o aumento da taxa básica de juros para conter a pressão inflacionária foram a tônica para o 
ano, fazendo os lançamentos que estavam na esteira fossem revistos de tal forma a absorver 
todo esse cenário e manter a capacidade operacional e de execução da companhia em patamares 
elevados. Apesar do cenário adverso a Sugoi apresentou resultados operacionais consistentes e 
alinhados com o plano de crescimento da companhia para os próximos anos. Dentre os destaques 
operacionais temos os lançamentos efetuados pela companhia no ano de 2021 que atingiu R$ 
241 milhões, destes, sua maioria na capital de São Paulo-SP, as vendas líquidas contratadas a 
companhia obtiveram no ano o valor de R$ 166 milhões. Em relação ao desempenho financeiro 
podemos destacar a receita liquida R$ 211 milhões patamar nunca atingido antes, além de uma 
margem bruta de 31%, mostrando resultados que comprovam a assertividade da empresa na es-
tratégia de decisões em momentos conturbados a qual vivemos nestes últimos 3 anos. Apesar dos 
resultados apresentados no ano de 2021 ser adequado ao plano de negócio, sofremos impactos em 
relação a dilatação dos prazos de licenciamento e aprovação dos empreendimentos; aumento do 
desemprego, e/ou comprometimento da renda da população, possivelmente adiando a decisão da 
aquisição, e/ou distratando os contratos celebrados; redução da atividade econômica em geral, de-
vido a imprevisibilidade e/ou falta de confiança, o qual acarretou em queda da oferta dos insumos, 
que na contramão do crescimento da atividade na construção civil assim gerando uma pressão 
inflacionária bastante forte dos insumos de obra, que serão monitorados e revistos para mitiga-
ção dos impactos nos resultados apresentados. Ainda não está claro um cenário de médio-longo 

prazo pois estamos vivendo na economia períodos atípicos, com isso, revisões de planejamento, 
orçamento, despesas administrativas e lançamentos serão mais frequentes para que possamos 
obter uma absorção do mercado e entregar cada vez mais valor a seus acionistas. Sabemos que 
o ano de 2022 continuará a ser desafiador e que o cenário político-economico pode acrescentar 
ainda mais incertezas ao mercado de incorporação imobiliária como é de costume nestes períodos, 
além de uma pressão inflacionária continuará e exigirá a atenção e monitoramento constantes em 
relação a custos de construção e preços das unidades e consequentemente, velocidade das vendas. 
Mesmo com esses desafios a Sugoi segue em busca da melhoria continua na sua eficiência nas 
operações, mitigando riscos do negócio com a assertividade e estratégia nas tomadas de decisões 
da companhia, assim como seu posicionamento no segmento e praças de atuação, que mais uma 
vez demostrou resiliência e capacidade de superação em períodos conturbados, como o enfrentado 
com a pandemia. A Sugoi tem atuação no segmento imobiliário econômico, também conhecido 
como Primeira Moradia, com foco no Programa Casa Verde Amarela (PCVA), do Grupo 1 ao Grupo 
3, que engloba família com renda de R$ 2mil a R$ 7mil reais. É nesta faixa de renda aonde se 
encontra o grande déficit habitacional, e por tal motivo, entendemos ser um mercado com bastante 
espaço a ser explorado. Acreditamos, também, que em adição ao programa federal PCVA, novos 
programas de incentivo a moradia popular deverão ser criados no âmbito dos governos estaduais 
e municipais, para fomentar a economia, gerar empregos, atrelados a política social de habitação. 
A Sugoi segue forte no propósito que pode contribuir com a redução do déficit habitacional e con-
sequentemente na melhoria de vida dos brasileiros, continuemos a desenvolver trabalhos que via-
bilizam imóveis dignos para primeira moradia, gerando empregos, contribuindo para um País mais 
sólido economicamente, justo e com menos desigualdade social. Destaques: • A receita liquida do 
ano totalizou R$ 211 milhões; • A Companhia encerrou o exercício de 2021 com a Margem Bruta 
de 31%; • O Lucro Líquido do exercício foi de R$ 6,3 milhões; • O VGV (valor geral vendas) dos 
projetos lançados em 2021, totalizaram 241 milhões; • O Landbank da Companhia alcançou um 
VGV potencial de R$ 3,5 bilhões. Desempenho Operacional e Financeiro: Lançamentos: No ano 
de 2021 a companhia realizou os 6 lançamentos conforme descrito no quadro abaixo, sua maioria 
no município de São Paulo:

Empreendimento Unidades VGV Estimado Cidade
Vida & Alegria - Condomínio 09 196 31,8 MM São Paulo - SP
Mirai Parque do Carmo - Condomínio 06 246 40,6 MM São Paulo - SP
Mirai Cidade Líder Cond 01 320 62,4 MM São Paulo - SP
Mirai Jardim Nunes Cond 02 (módulo 01) 149 25,3 MM São José do Rio Preto - SP
Mirai Campinas Jardim do Lago (módulo 1) 240 44,4 MM Campinas - SP
Mirai Parque do Carmo - Condomínio 07 246 36,3 MM São Paulo - SP
Em virtude da Pandemia, tivemos impactos na aprovação e licenciamento de alguns empreendi-
mentos, pois alguns órgãos e secretarias tiveram suas atividades comprometidas, em virtude do 
lockdown e da paralisação dos órgãos público, e/ou de problemas de saúde - direta ou indireta-
mente - dos servidores responsáveis. Resultado, tivemos a dilatação da aprovação dos prazos, o 
qual acreditamos e esperamos superar em 2022, impulsionando de maneira significativa o volume 
de lançamentos para o ano corrente. Vendas contratadas: As Vendas Brutas da Companhia totali-
zaram R$ 241 milhões, um sensível se comparado ao período de 2020. Em relação ao ticket médio 
dos produtos vendidos para o ano de 2021 tivemos cerca de R$ 161 mil em média por unidade 
vendida. Projetos concluídos e projetos em construção: O ano de 2021 foi importante em termos 
de conclusão de obras, consolidando a capacidade de trabalho e entrega em volume da companhia, 
e com qualidade diferenciada. Ao todo foram 4 empreendimentos, em um total de 834 unidades, e 
R$ 117 milhões em VGV. Todos os empreendimentos foram entregues antes do prazo. Atualmente a 
empresa tem 15 canteiros em execução, em um total de quase 3 mil unidades. Banco de terrenos: 
Em 31 de dezembro de 2021, o banco de terrenos da Companhia representava um VGV estimado em 
R$ 3,5 bilhões, com expectativa de lançamento nos próximos 5 anos. O ano de 2021 foi um ano de 
prospecção, mas de baixa concretização, e consequentemente sem incremento de nosso landbank. 
Acreditamos que o ano de 2022 será um ano de avaliação do pipeline atual e preparação para os 
projetos que tenham maior absorção do mercado. Mas sempre em busca de novas oportunidades 
que possam agregar valor a companhia. Receita Líquida, Lucro Bruto e Margem Bruta: A receita 
operacional líquida totalizou R$ 211 milhões no exercício de 2021, um aumento, se comparado 
com R$ 183,5 milhões no mesmo período do ano de 2020. Em 2021, o custo dos imóveis totalizou 

R$ 144,5 milhões, comparado a um custo de R$ 120,6 milhões no mesmo período em 2020, fato 
ocorrido em função dos novos lançamentos e do reconhecimento dos custos dos projetos em cons-
trução. O lucro bruto do exercício foi de R$ 66,7 milhões, levemente acima se comparado com o 
mesmo período de 2020 onde reportamos o lucro bruto no valor de R$ 62,9 milhões. Tal aumento 
é justificado pelo volume dos empreendimentos e das obras em andamento. Despesas com co-
mercialização, gerais e administrativas: No ano de 2021, as despesas com comercialização tota-
lizaram R$ 18,5 milhões, apresentando um aumento de 30% em relação a 2020, este aumento é 
justificado pelo desenvolvimento e lançamento de projetos novos, com também despesas relativas 
a vendas de projetos em construção. As despesas gerais e administrativas líquidas totalizaram R$ 
24,1 milhões em 2021, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Tais 
despesas também estão alinhadas com o incremento de lançamento no comparativo do mesmo 
exercício, e principalmente, de acordo com o planejamento da Companhia, visando sustentar a 
demanda de lançamentos e obras que ocorrerão nos próximos anos. Lucro do exercício: No ano 
de 2021 reportamos um lucro líquido acumulado de R$ 6,3 milhões, pouco abaixo se comparado 
com o resultado do exercício de 2020, de R$ 18,7 milhões. O resultado atribui-se especialmente 
ao aumento de despesas comerciais e administrativas que a companhia observou no ano de 2021. 
Tais aumentos estavam de acordo com o planejamento para absorção de futuros lançamento da 
companhia. Para o ano de 2022 a companhia está revisando tais despesas para que possam entre-
gar uma margem liquida melhor do que a apresentada. Reinvestimento de lucros e distribuição 
de dividendos: Nos termos do disposto no artigo 189 da lei 6.404/76, não houve uma distribuição 
de lucros no exercício. Auditores Independentes: Nos termos da instrução CVM nº 381, de 14 de 
janeiro de 2003, destacamos que a Companhia contratou a BDO RCS Auditores Independentes S.S 
para prestação de serviços de auditoria de suas demonstrações financeiras. Ainda de acordo com a 
instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, informamos que a Companhia não contraiu outros 
serviços junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras 
que não sejam relativos a trabalhos de auditoria. São Paulo, 29 de março de 2022. Relações com 
Investidores: Telefone: (55 11) 5904-6400. E-mail: ri@sugoisa.com.br; www.sugoisa.com.br/ri

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo Controladora Consolidado
Circulante Notas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Caixa e equivalentes de caixa 3 19.278 23.679 29.385 44.078
Contas a receber 4 - - 44.021 26.922
Imóveis a comercializar 5 6.741 3.782 33.756 98.994
Créditos diversos 6 2.914 1.845 6.631 6.892
Impostos e contribuições a compensar 306 228 506 519
Despesas antecipadas 332 456 7.191 7.468

29.571 29.990 121.490 184.873
Não circulante

Contas a receber 4 - - 25.465 14.438
Imóveis a comercializar 5 1.212 4.127 234.180 168.197
Créditos diversos 6 - - 4.142 4.142
Partes relacionadas 9 69.383 46.700 15.852 10.551
Impostos e contribuições a compensar - 22 22 22 -
Despesas antecipadas - - - - 427

70.617 50.849 279.661 197.755
Investimentos 7 166.062 130.845 3.574 2.697
Imobilizado 8 278 1.071 1.442 1.719
Intangível 1.005 - 1.005 -

237.962 182.765 285.682 202.171
Total do ativo 267.533 212.755 407.172 387.044

Passivo Controladora Consolidado
Circulante Notas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Empréstimos e financiamentos 10 11.697 9.248 30.434 17.573
Debêntures 15 - 7.301 - 7.301
Certificados de recebíveis imobiliários 16 10.000 7.458 10.000 7.458
Fornecedores 11 815 191 29.569 16.629
Obrigações trabalhistas e tributárias 12 1.462 869 9.969 4.670
Contas a pagar 13 1.350 4.033 1.493 4.530
Adiantamentos de clientes e outros 14 5.998 6.477 22.314 67.209
Partes relacionadas 9 112.971 87.492 458 794
Provisões para perda em investimentos 7 - - - -

144.293 123.069 104.237 126.164
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 10 9.741 9.325 17.769 19.662
Conta corrente com sociedade por conta 
 de participação - 1.405 1.405 1.405 1.405
Certificados de recebíveis imobiliários 16 49.167 26.778 49.167 26.778
Obrigações trabalhistas e tributárias 12 - - 2.646 1.247
Contas a pagar 13 656 - 1.362 500
Adiantamentos de clientes e outros 14 - - 165.559 152.353
Provisões 17 - - 3.712 4.370
Provisões para perda em investimentos 7 12.751 7.492 3.745 3.423

73.720 45.000 245.365 209.738
Total do passivo 218.013 168.069 349.602 335.902
Patrimônio líquido 18

Capital social 1.000 1.000 1.000 1.000
Reserva legal 200 200 200 200
Reserva de lucros 48.134 43.438 48.134 43.438
Ajuste acumulado de conversão 186 48 186 48

49.520 44.686 49.520 44.686
Participação dos não controladores - - 8.050 6.456
Total patrimônio líquido 49.520 44.686 57.570 51.142
Total do passivo e patrimônio líquido 267.533 212.755 407.172 387.044

Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
(Em milhares de Reais)

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

Receita de imóveis - - - 216.297 187.084
Impostos incidentes - - - (5.021) (3.618)
Operações continuadas
Receita líquida 19 - - 211.276 183.466
Custos das vendas 19 - - (144.592) (120.602)
Lucro bruto 19 - - 66.684 62.864
Receitas (despesas) operacionais

Despesas gerais e administrativas 20 (18.149) (13.883) (24.051) (19.193)
Despesas com comercialização 20 (1.683) (329) (18.570) (12.535)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 729 (1.974) (3.635) (2.582)
Resultado de equivalência patrimonial 7 28.579 37.459 (1.205) (67)

9.476 21.273 (47.461) (34.377)
Lucro antes do resultado financeiro 9.476 21.273 19.223 28.487

Despesas financeiras 21 (4.785) (4.673) (9.257) (6.797)
Receitas financeiras 21 7 65 179 326

Resultado financeiro líquido (4.778) (4.608) (9.078) (6.471)
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 4.698 16.665 10.145 22.016

Imposto de renda e contribuição social 
 - correntes - - (3.573) (2.859)
Imposto de renda e contribuição social 
 - diferidos - - (235) (480)

Lucro líquido (prejuízo) do exercicio 4.698 16.665 6.337 18.677
Atribuível a
Acionistas controladores da Companhia - - 4.698 16.665
Participação de não controladores - - 1.639 2.012
Lucro básico e diluído por ação 18 c 5 16,665 - -

Demonstrações do resultado abrangente dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
de 2020 (Em milhares de Reais)

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

Lucro líquido do exercício 4.698 16.665 6.337 18.677
Ajuste de conversão em controladas 186 48 186 48
(=) Resultado abrangente do exercício 4.884 16.713 6.523 18.725
Atribuível a
Acionistas controladores da Companhia - - 4.884 16.713
Participação de não controladores - - 1.639 2.012

- - 6.523 18.725

Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Das atividades operacionais Notas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 18c 4.698 16.665 6.337 18.677
Ajustes para conciliar o resultado às 
disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 8 44 48 234 292
Provisões para garantia de obras e 
 contingências 17 - (8) 711 1.444
Impostos diferidos 12 - - 235 -
Encargos sobre empréstimos, 
 financiamentos e outros 10 3.745 - 6.376 -
Encargos sobre CRI 16 7.922 - 7.922 -
Encargos sobre Debêntures 15 123 - 123 -
Ajuste a valor presente (AVP) 4 - - 1.953 -
Ajuste de conversão patrimonial 136 (42) 138 (42)
Resultado de equivalência patrimonial 7 (28.579) (37.459) 1.205 67

(11.911) (20.796) 25.234 20.438
Variações nos ativos e passivos
(Aumento)/redução contas de ativos
Contas a receber 4 - - (30.079) (3.056)
Imóveis a comercializar 5 (44) 1.968 (745) 20.080
Impostos e contribuições a compensar (78) (1) (9) 59
Créditos diversos 6 (1.069) 1.983 261 2.659
Despesas com vendas a apropriar 124 (456) 704 (1.999)
Aumento/(redução) nas contas de passivos
Obrigações trabalhistas e tributárias 12 593 221 8.394 2.881
Fornecedores 11 624 39 12.940 8.475
Contas a pagar 13 (2.027) (1.664) (3.544) (1.300)
Adiantamento de clientes 14 (479) (2.145) (31.689) (40.745)

(14.267) (20.851) (18.533) 7.492
Imposto de renda e contribuição 
 social pagos 12 - - (1.931) -
Pagamento de juros sobre empréstimos, 
 financiamentos e outros 10 (8.813) - (10.793) -
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades operacionais (23.080) (20.851) (31.257) 7.492
Das atividades de investimentos
(Aumento)/redução de capital em 
 controladas líquido 17 (1.379) (1.741) (1.760) (2.723)
No imobilizado 8 749 362 44 (28)
No intangível (1.005) - (1.005) -
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades de investimentos (1.635) (1.379) (2.721) (2.751)
Das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos, 
 financiamentos e outros 10 44.055 57.396 72.756 90.794
Pagamento de principal sobre empréstimos, 
 financiamentos e outros 10 (26.537) (37.722) (47.786) (64.903)
Partes relacionadas 9 2.796 28.448 (5.637) (3.306)
Aumento de capital de não controladores 
 em controlada - - - (100)
Dividendos pagos - (6.612) (48) (6.612)
Caixa líquido gerado nas atividades de 
 financiamentos 20.314 41.510 19.285 15.873
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa (4.401) 19.280 (14.693) 20.614
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercicio 23.679 4.399 44.078 23.464
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 
 no final do exercicio 19.278 23.679 29.385 44.078
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa (4.401) 19.280 (14.693) 20.614

Demonstrações das mutações dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Atribuível aos acionistas controladores da Companhia

Capital social 
integralizado Reserva legal

Reservas de 
lucros

Ajuste acumulado 
de conversão Total

Participação dos 
não controladores

Ajuste acumulado 
de conversão

Patrimônio líquido 
consolidado

Saldo em 1° de janeiro de 2020 1.000 200 33.383 90 34.673 4.544 - 39.217
Distribuição de lucros - - (6.610) - (6.610) (100) - (6.710)
Ajuste de conversão em controlada - - - (42) (42) - - (42)
Lucro líquido do exercicio - - 16.665 - 16.665 2.012 - 18.677
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.000 200 43.438 48 44.686 6.456 - 51.142
Distribuição de lucros - - - - - (45) - (45)
Ajuste de conversão em controlada - - - 138 138 - - 138
Lucro líquido do exercício - - 4.696 - 4.696 1.639 - 6.335
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.000 200 48.134 186 49.520 8.050 - 57.570

Demonstrações do valor adicionado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Receitas 31/12/2021 31/12/20 31/12/2021 31/12/20
Vendas e serviços - - 216.297 187.084
Outras receitas - - (3.635) (2.582)

- - 212.662 184.502
Insumos adquiridos de terceiros
Custo de produtos, mercadorias e serviços vendidos - - (144.593) (120.602)
Materiais, energia, serviço de terceiros e outros 
 operacionais (12.941) (10.434) (28.114) (21.346)
Outros 729 (1.974) - -

(12.212) (12.408) (172.707) (141.948)
Valor adicionado bruto (12.212) (12.408) 39.955 42.554
Depreciação, amortização e exaustão líquidas (44) (48) (234) (292)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia (12.256) (12.456) 39.721 42.262
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 28.579 37.459 (1.205) (67)
Receitas financeiras 7 65 180 326

28.586 37.524 (1.025) 259
Valor adicionado total a distribuir 16.330 25.068 38.696 42.521
Distribuição do valor adicionado 
Pessoal
Salários e encargos 5.952 3.458 6.188 3.500
Comissões sobre venda - - 7.190 6.295
Honorários de diretoria 85 44 85 44
Impostos, taxas e contribuições
Federais - - 8.829 6.957
Remuneração de capitais de terceiros
Juros 4.785 4.673 9.257 6.797
Aluguéis 810 228 810 251
Remuneração de capitais próprios
Lucro líquido do exercício 4.698 16.665 4.698 16.665
Participação dos não-controladores nos lucros retidos - - 1.639 2.012

16.330 25.068 38.696 42.521

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021 e 2020  (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Percentual de participação

Controladas e controladas em conjunto diretas 31/12/2021 31/12/2020
Sugoi Residencial XXXIII SPE Ltda. (10) 95% -
Sugoi Residencial XXXIV SPE Ltda. (11) 95% -
Sugoi Residencial XXXV SPE Ltda. (12) 95% -
Sugoi Residencial XXVI SPE Ltda. (13) 95% -
HTG Infraestrutura e Participações Ltda. 33,33% 33,33%
(1) A Residencial Vila União SPE Ltda. - Constituída em 06 de maio de 2021
(2) A Residencial Atibaia SPE Ltda. - Constituída em 02 de julho de 2021
(3) A Residencial Bragança SPE Ltda. - Constituída em 15 de julho de 2021
(4) A Sugoi Residencial XXVII SPE Ltda. - Constituída em 25 de outubro de 2021
(5) A Sugoi Residencial XXVIII SPE Ltda. - Constituída em 25 de outubro de 2021
(6) A Sugoi Residencial XXIX SPE Ltda. - Constituída em 25 de outubro de 2021
(7) A Sugoi Residencial XXX SPE Ltda. - Constituída em 25 de outubro de 2021
(8) A Sugoi Residencial XXXI SPE Ltda. - Constituída em 25 de outubro de 2021
(9) A Sugoi Residencial XXXII SPE Ltda. - Constituída em 25 de outubro de 2021
(10) A Sugoi Residencial XXXIII SPE Ltda. - Constituída em 25 de outubro de 2021
(11) A Sugoi Residencial XXXIV SPE Ltda. - Constituída em 25 de outubro de 2021
(12) A Sugoi Residencial XXXV SPE Ltda. - Constituída em 25 de outubro de 2021
(13) A Sugoi Residencial XXVI SPE Ltda. - Constituída em 25 de outubro de 2021
(b) Transações com participações de não controladores: A Companhia trata as transações com 
participações de não controladores como transações com proprietários de ativos do Grupo. Para as 
compras de participações de não controladores, a diferença entre qualquer contraprestação paga 
e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio 
líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações para participações de não controladores também 
são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta “Prejuízos/Lucros acumulados”. Quan-
do a Companhia deixa de ter controle, qualquer participação retida na entidade é mensurada ao 
seu valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. O valor justo é o valor 
contábil inicial para subsequente contabilização da participação retida em uma sociedade de pro-
pósito específico (SPE) ou um ativo financeiro. As participações minoritárias são demonstradas no 
patrimônio líquido. (c) Empreendimentos controlados em conjunto: Os investimentos em socie-
dades de propósitos específicos (SPEs) são contabilizados pelo método da equivalência patrimonial 
e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. Os ganhos não realizados com as socie-
dades de propósitos específicos (SPEs) são eliminados na proporção de participação societária. As 
perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma 
perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas em conjunto são 
alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas contábeis da Compa-
nhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são demonstrados ao 
custo e incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 2.4. 
Ajuste a valor presente: São ajustados a seu valor presente com base em taxa efetiva de juros os 
itens monetários integrantes do ativo e passivo, quando decorrentes de operações de curto prazo, 
se relevantes, e longo prazo, sem a previsão de remuneração ou sujeitas a: (i) juros pré-fixados; (ii) 
juros notoriamente abaixo do mercado para transações semelhantes; e (iii) reajustes somente por 
inflação, sem juros. A Companhia avalia periodicamente o efeito do ajuste a valor presente nas 
informações trimestrais. 2.5. Instrumentos financeiros: Classificação e mensuração de ativos e 
passivos financeiros: Conforme a NBC TG 48, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é 
classificado em: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados abrangentes (“VJO-
RA”) - instrumento de dívida; VJORA - instrumento patrimonial; e valor justo por meio de resultado 
(“VJR”). A classificação dos ativos financeiros é substancialmente estabelecida conforme o mode-
lo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de 
caixa contratuais. As novas políticas contábeis significativas estão descritas a seguir: Ativos fi-
nanceiros a custo amortizado - Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amor-
tizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução 
ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidos no 
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Um ativo 
financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for 
designado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja 
manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais 
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal e juros 
sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender am-
bas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de um 
modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais 
quanto pela venda de ativos financeiros; e • seus termos contratuais geram em datas específicas, 
fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 
Os ativos financeiros da Companhia são substancialmente representados por caixa e equivalentes 
de caixa (Nota 3) classificados ao valor justo por meio do resultado, além de contas a receber (Nota 
4), créditos diversos (Nota 6) e partes relacionadas (Nota 9), ambos classificados como mensura-
dos subsequentemente ao custo amortizado. Os passivos financeiros foram classificados como 
mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado 
ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um 
derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados 
ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resul-
tado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utili-
zando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos 
no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. 
Os passivos financeiros da Companhia estão substancialmente representados por partes relacio-
nadas (Nota 9), empréstimos e financiamentos (Nota 10), fornecedores (Nota 11), contas a pagar 
(Nota 13) e debêntures (Nota 15), Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI (Nota 16) os quais 
estão classificados como mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Perda por redução 
ao valor recuperável (Impairment): Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela 
probabilidade de perdas de crédito baseados nas perdas históricas e projeções de premissas rela-
cionadas. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiên-
cias de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à Companhia de acordo com o 
contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). As perdas de crédito esperadas são 
descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. 2.6. Contas a receber: As unidades são 
geralmente vendidas durante as fases de lançamento e construção de empreendimentos imobiliá-
rios. As contas a receber são constituídas com base no percentual de conclusão (PoC) da constru-
ção aplicado à receita das unidades vendidas, ajustado de acordo com os termos dos contratos de 
venda, assim determinando o valor da receita acumulada a ser reconhecido, sendo o mesmo dedu-
zido das parcelas recebidas. As contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Se o 
valor acumulado da receita apropriada, deduzida das parcelas recebidas, for inferior ao montante 
esperado a ser recebido do total da carteira de recebíveis em um ano ou menos, a receita apropria-
da é classificada como ativo circulante. Se não, a parcela que exceder é apresentada como ativo 
não circulante. 2.7. Imóveis para venda: A parcela registrada no estoque corresponde ao custo 
incorrido na fase atual da construção de unidades imobiliárias ainda não vendidas, que é inferior 
ao valor líquido realizável. O valor líquido realizável é o preço de venda estimado no curso normal 
dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e das despesas estimadas com vendas. 
O custo compreende terrenos, materiais, mão de obra (terceirizada) e outros custos relacionados 
com a construção. A prática adotada para segregação entre circulante e não circulante da rubrica 
de imóveis a comercializar leva em consideração a previsão dos lançamentos de projetos. Projetos 
que tem a expectativa de lançamento inferior a um ano são considerados no circulante os demais 
no não circulante. Tal expectativa é revisada periodicamente pela administração da Companhia. 
2.8. Imobilizado: O imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição, combinado com a dedução da 
sua depreciação, que foi calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa 
n° 8. 2.9. Redução ao valor recuperável (impairment) - ativos não financeiros: A Companhia 
avalia, ao menos anualmente, se há alguma indicação de redução ao valor recuperável de seus 
ativos imobilizados. Não foram identificados indícios de que tais ativos possam ter sofrido desva-
lorização, sendo assim, não foi necessário registrar perdas de impairment. 2.10. Fornecedores: As 
contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
no curso normal dos negócios. Essas obrigações são classificadas como passivos circulantes se o 
pagamento é devido no prazo de um ano ou menos; caso contrário, são apresentados como passivo 
não circulante. As contas a pagar são reconhecidas inicialmente pelo valor justo e, subsequente-
mente, mensuradas pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Na prática, são 
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.11. Provisões: As provisões são 
reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente legal ou construtiva, como 
resultado de eventos passados, (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para li-
quidar a obrigação, e (iii) o valor pode ser estimado com segurança. As estimativas e premissas 
que norteiam a determinação do valor a ser provisionado para cobrir gastos futuros durante o pe-
ríodo de garantia da obra apresentam um risco significativo de causar um ajuste relevante nos 
valores contábeis para exercícios subsequentes. Dessa forma, as estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 
2.12. Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido): As despesas de imposto de 
renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos 
sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda e 
contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data do 
balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas 
declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal apli-
cável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento às autoridades fiscais. Conforme facultado pela legislação tributária, a 
Companhia poderá a cada exercício fiscal, optar por apurar seus impostos utilizando o critério do 
Lucro Real, Lucro Presumido ou Regime Especial de Tributação (RET), este último conforme Lei 
10.931/04 e Instrução Normativa nº 1.435/13, aplicável às Incorporações imobiliárias. No Lucro 
Presumido, os impostos são apurados conforme as alíquotas descritas abaixo, após a aplicação de 
limites de presunção de 8% e 12% nos projetos em construção e 32% na prestação de serviço, 
para IRPJ e CSLL sobre a receita bruta, respectivamente:

Lucro real Lucro presumido RET
Base Lucro Receita bruta Receita bruta

Imposto de renda 15% + 10% (adicional 
excedente)

15% + 10% (adicional 
excedente) 1,26%

Contribuição social 9% 9% 0,66%
PIS 1,65% 0,65% 0,37%
COFINS 7,60% 3,00% 1,71%
As alíquotas incidentes sobre as receitas financeiras para fins de IRPJ e CSLL são as mesmas não 
cabendo presunção neste caso. Incide também à alíquota de 4,65% de PIS e COFINS. O imposto 
de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decor-
rentes de receitas nas atividades imobiliárias tributadas em regime de caixa e o valor registrado 
em regime de competência (Nota 2.13). 2.13. Reconhecimento de receitas, custos e despesas: 
(a) Processo para reconhecimento da receita: No processo de reconhecimento da receita de 
contratos com clientes foram adotados os preceitos introduzidos pelo NBC TG 47 a partir de 1º de 
janeiro de 2018, contemplando também as orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP 
n° 02/2018, de 12 de dezembro de 2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referentes ao 
reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriundas de contratos de 
compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas brasileiras do setor 
de incorporação imobiliária. De acordo com a NBCTG 47, o reconhecimento de receita de contratos 
com clientes passou a ter uma nova disciplina normativa, baseada na transferência do controle do 
bem ou serviço prometido, podendo ser em um momento específico do tempo (at a point in time) 

ou ao longo do tempo (over time), conforme a satisfação ou não das denominadas “obrigações 
de performance contratuais”. A receita é mensurada pelo valor que reflita a contraprestação à 
qual se espera ter direito e está baseada em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1) 
identificação do contrato; 2) identificação das obrigações de desempenho; 3) determinação do 
preço da transação; 4) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho; 5) reco-
nhecimento da receita. O modelo de negócios da Companhia é predominantemente baseado em 
contratos de compra e venda de imóveis com “financiamento na planta”. Neste modelo, geralmente 
voltado à baixa renda, o cliente assina “contrato de compra e venda de imóvel na planta” com a 
incorporadora, já prevendo as condições de pagamento, conforme seguem: (i) Pagamentos direto 
à incorporadora; (ii) Financiamento bancário; (iii) Recursos provenientes do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS); e (iv) Eventuais subsídios dos programas habitacionais do governo. Os 
valores pagos diretamente à incorporadora (item (i) acima) representam aproximadamente de 10% 
a 15% do valor do imóvel, sendo o restante do valor proveniente de financiamento bancário, recur-
sos do FGTS e eventuais subsídios (itens de (ii) a (iv) acima). Em seguida, o cliente firma contrato 
de financiamento bancário (“contrato particular, com caráter de escritura pública”) com institui-
ção financeira, contemplando os valores do financiamento bancário, recursos do FGTS e eventuais 
subsídios dos programas habitacionais do governo. A liberação destes recursos fica condicionada 
ao andamento das obras, de acordo com o percentual atestado no Relatório de Acompanhamento 
do Empreendimento, conforme o cronograma físico-financeiro aprovado pela instituição financeira. 
Este acompanhamento, para fins de liberação das parcelas, é efetuado pela área de engenharia 
da instituição financeira. No momento da assinatura do contrato de financiamento bancário, a 
titularidade do imóvel é transferida para o cliente, sendo fiduciariamente alienado à respectiva 
instituição financeira. A seguir resumo dos contratos celebrados na modalidade “financiamento na 
planta”, partes envolvidas, garantias e riscos existentes:

Contrato Partes

Garantia  
real do 
imóvel

Risco de 
crédito

Risco de 
mercado Risco de distrato

Financiamento 
bancário

Incorporadora 
(Vendedora); 
Comprador 
e Instituição 
financeira 
(Credora 
fiduciária)

Instituição 
financeira 
(IF)

10% a 
15% da 
Incorporadora 
e 85% a 90% 
da Instituição 
financeira

Comprador 
e Instituição 
financeira

Não aplicável.
Em caso de inadimplemen-
to, pelo cliente, a IF poderá 
consolidar a propriedade 
em seu nome para poste-
rior alienação do imóvel a 
terceiros, conforme proce-
dimentos previstos no art. 
27 da Lei 9.514/97. O valor 
arrecadado terá como ob-
jetivo principal a quitação 
do saldo devedor do cliente 
para com a IF.

(b) Apuração do resultado de incorporação e venda de imóveis: Nas vendas de unidades não 
concluídas, são observados os seguintes procedimentos: • As receitas de vendas são apropriadas 
ao resultado quando houver a transferência contínua do controle para instituição financeira ou 
cliente, utilizando-se o método do percentual de conclusão de cada empreendimento, sendo esse 
percentual mensurado em razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos 
empreendimentos; Nos casos que durante o período de aprovação do cliente junto a entidade finan-
ciadora houver indícios que o cliente não cumprirá com sua parte contratual, é realizada a provisão 
para distrato do seu valor integral. • Os montantes das receitas de vendas reconhecidos que se-
jam superiores aos valores efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante 
ou realizável a longo prazo, na rubrica “Contas a receber”. Os montantes recebidos com relação à 
venda de unidades que sejam superiores aos valores reconhecidos de receitas, são contabilizados 
na rubrica “Adiantamentos de clientes”; • A variação monetária, incidente sobre o saldo de contas 
a receber até a entrega das chaves, assim como o ajuste a valor presente do saldo de contas a rece-
ber, são apropriados ao resultado de venda de imóveis quando incorridos, obedecendo ao regime de 
competência dos períodos “pro rata temporis”; • O custo incorrido (incluindo o custo do terreno e 
demais gastos relacionados diretamente com a formação do estoque) correspondente às unidades 
vendidas, é apropriado integralmente ao resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, 
o custo incorrido é apropriado ao estoque (Nota 2.7); • Os encargos financeiros de contas a pagar 
por aquisição de terrenos e os diretamente associados ao financiamento da construção, são capita-
lizados e registrados aos estoques de imóveis a comercializar, e apropriados ao custo incorrido das 
unidades em construção até a sua conclusão, observando-se os mesmos critérios de apropriação 
do custo de incorporação imobiliária na proporção das unidades vendidas em construção; • Os tri-
butos incidentes e diferidos sobre a diferença entre a receita auferida de incorporação imobiliária e 
a receita acumulada submetida à tributação são calculados e refletidos contabilmente por ocasião 
do reconhecimento dessa diferença temporária de receita; • As demais despesas, incluindo, de 
propaganda e publicidade são apropriadas ao resultado quando incorridas. 2.14. Lucro básico 
e diluído por ação: O resultado por ação básico e diluído é calculado por meio do resultado do 
exercício atribuível aos acionistas da Companhia e a média ponderada das ações em circulação 
no respectivo exercício, considerando, quando aplicável, ajustes de desdobramento ocorridos no 
exercício ou nos eventos subsequentes na preparação das demonstrações contábeis. 2.15. Novos 
pronunciamentos emitidos: O IASB emitiu/revisou algumas normas IFRS, as quais tem sua adoção 
para após o exercício de 2021, que ainda não tiveram as devidas alterações nas normas contábeis 
brasileiras e em seus respectivos pronunciamentos, e a Companhia apresenta abaixo a avaliação 
dos impactos da adoção destas normas em suas demonstrações contábeis: • Alteração na norma 
IAS 16 Imobilizado - Classificação do resultado gerado antes do imobilizado estar em condições 
projetadas de uso. Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de itens produzi-
dos antes do imobilizado estar nas condições projetadas de uso. Esta alteração de norma é efetiva 
para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2022; • Melhorias anuais nas Normas IFRS 2018-2020 
efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2022. Efetua alterações nas normas IFRS 1, 
abordando aspectos de primeira adoção em uma controlada; IFRS 9, abordando o critério do teste 
de 10% para a reversão de passivos financeiros; IFRS 16, abordando exemplos ilustrativos de ar-
rendamento mercantil e IAS 41, abordando aspectos de mensuração a valor justo. Estas alterações 
de norma são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2022; • Alteração na norma IFRS 
3 - inclui alinhamentos conceituais desta norma com a estrutura conceitual das IFRS. As altera-
ções à IFRS 3 são efetivas para períodos iniciados em ou após 01/01/2022; • Alteração na norma 
IFRS 17 - inclui esclarecimentos de aspectos referentes a contratos de seguros. Alteração à IFRS 
17 efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; • Alteração na norma IAS 1 - Classifi-
cação de passivos como Circulante ou Não-circulante. Esta alteração esclarece aspectos a serem 
considerados para a classificação de passivos como circulante e não-circulante. Alteração à IAS 1 
efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; • Alteração na norma IFRS 4 - Extensão 
das isenções temporárias da aplicação da IFRS 9 para seguradoras. Esclarece aspectos referentes 
a contratos de seguro e a isenção temporária de aplicação da norma IFRS 9 para seguradoras. 
Alteração à IFRS 4 efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023. 
3. Caixa e equivalentes de caixa: 

Controladora Consolidado

Descrição
31 de Dezem-

bro de 2021
31 de Dezem-

bro de 2020
31 de Dezem-

bro de 2021
31 de Dezem-

bro de 2020
Caixa e banco conta movimento 2.733 4.303 12.711 24.607
Certificados de Depósito 
 Bancário (CDBs) 16.545 19.376 16.674 19.471
Total 19.278 23.679 29.385 44.078
Os CDBs são aplicações automáticas efetuada pelas instituições financeiras com liquidez ime-
diata, sua remuneração média é de 98% do CDI. Conforme determinado pelas normas contábeis 
vigentes a Administração da Companhia apresenta a análise de sensibilidade dos saldos relevan-
tes, considerando: • Cenário de variação da taxa de juros provável estimada pela Administração: 
 Taxa de juros estimada: 11 % ao ano. • Cenário de variação da taxa de juros possível, com de-
terioração de 25% (vinte e cinco por cento) na variável de risco considerada como provável:  Taxa 
de juros estimada: Redução para 10 % ao ano. • Cenário de variação da taxa de juros remota, 
com deterioração de 50% (cinquenta por cento), na variável de risco considerada como provável: 
 Taxa de juros estimada: Redução para 9 % ao ano. Os impactos apresentados na tabela abaixo 
referem-se ao total do saldo de caixa da Companhia para o exercício.

Controladora
Saldo Risco de alta na taxa de juros 11% a.a 10% a.a 9% a.a

Provável Possível Remoto
19.278 Efeito contábil (custo/despesa) 2.121 1.928 1.735

Consolidado
Saldo Risco de alta na taxa de juros 11% a.a 10% a.a 9% a.a

Provável Possível Remoto
29.385 Efeito contábil (custo/despesa) 3.232 2.939 2.645
4. Contas a receber

Consolidado
Descrição 31 de Dezembro de 2021 31 de Dezembro de 2020
Receita de vendas apropriada 705.775 488.870
Ajuste a valor presente (AVP) (3.111) (1.135)
PECLD (2.653) -
(-) Valor recebido (631.403) (447.113)

68.608 40.622
Outras contas a receber 878 738
Circulante 44.021 26.922
Não Circulante 25.465 14.438
(a) Para efeito do cálculo do AVP foi considerada uma taxa no ano de 2021 de 5,26% (3,10% 
em 2020).
a) Carteira líquida a receber Consolidado

31 de Dezembro 
de 2021

31 de Dezembro 
de 2020

Contas a receber de vendas apropriadas 706.653 488.870
Total recebimento (631.403) (447.113)
Receita de vendas a apropriar (*) 104.414 178.941
Total de contas a receber 179.664 220.698
Adiantamento de clientes (7.057) (9.450)
Total da carteira líquida a receber 172.607 211.248
(*) Sujeito aos efeitos do ajuste a valor presente de reconhecimento.

Conforme estabelecido nos contratos de venda, as contas a receber são garantidos por alienação 
fiduciária das correspondentes unidades imobiliárias. Adicionalmente, a entrega das chaves so-
mente ocorre caso o cliente esteja adimplente com suas obrigações contratuais. Dessa forma, a 
administração considera insignificante o risco de crédito no período de construção, apesar disso a 
companhia identificou créditos passíveis de PECLD, nos quais registramos contabilmente e faremos 
o acompanhamento e gestão desta carteira. b) Movimentação do ajuste a valor presente (AVP):

Consolidado
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
Saldo Inicial (1.135) (1.909)
Adições (2.072) (489)
Reversões 96 1.263
Saldo Final (3.111) (1.135)
5. Imóveis a comercializar

Controladora Consolidado

Descrição
31 de Dezem-

bro de 2021
31 de Dezem-

bro de 2020
31 de Dezem-

bro de 2021
31 de Dezem-

bro de 2020
Terrenos para incorporação (i) 7.953 7.909 233.871 220.237
Imóveis em construção - - 31.577 44.624
Juros capitalizados - - 789 1.525
Imóveis concluídos - - 1.699 805
Total 7.953 7.909 267.936 267.191
Circulante 6.741 3.782 33.756 98.994
Não circulante 1.212 4.127 234.180 168.197
(i) Os saldos dos estoques no circulante correspondem a terrenos para incorporação cuja expecta-
tiva do prazo para o lançamento dos empreendimentos imobiliários é inferior a um ano, sendo esta 
revisada periodicamente pela administração. a) Custo de unidade em estoques:

Consolidado
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
Custo total incorrido 505.405 343.156
Custo apropriado de unidades vendidas (471.340) (296.202)
Custo de unidades em estoque 34.065 46.954
6. Créditos diversos

Controladora Consolidado

Descrição
31 de Dezem-

bro de 2021
31 de Dezem-

bro de 2020
31 de Dezem-

bro de 2021
31 de Dezem-

bro de 2020
Adiantamentos a fornecedores 2.025 939 5.741 5.984
Brasinco Incorporações Ltda. (i) 831 830 831 830
Willian Gadelha. (ii) - - 4.142 4.143
Brasinco Incorporações Ltda. (iii) 8.620 5.498 8.620 5.499
Outros 889 906 889 906
PECLD (9.450) (6.328) (9.450) (6.328)
Total 2.914 1.845 10.773 11.034
Circulante 2.914 1.845 6.631 6.892
Não circulante - - 4.142 4.142
(i) A Companhia consta como avalista em um empréstimo obtido pela Brasinco Incorporações Ltda. 
Em virtude de tal compromisso, ocorreram pagamentos neste montante. Não há mais nenhum 
valor a pagar à instituição financeira, restando apenas o ressarcimento dos valores por parte da 
Brasinco Incorporações Ltda. (ii) Refere-se a uma dívida de terceiros que foi sub-rogada pela Sugoi 
para desembaraço de um projeto imobiliário a qual será posteriormente cobrada do respectivo de-
vedor. (iii) Refere-se a adiantamentos realizados para a futura aquisição do Companhia Brasinco. 
7. Investimentos: O saldo de investimento no consolidado refere-se à participação em novos 
negócios obtido através de sua controlada Sugoi LLC Development em um projeto imobiliário. A 
Companhia não possui o controle da referida empresa, e seu investimento é avaliado pelo método 
de equivalência patrimonial.

Controladora

Descrição
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
Investimentos em controladas e controladas em conjunto 153.311 138.337
Provisão para passivo a descoberto (b) 12.751 (7.492)
Investimentos (a) 166.062 130.845
Reclassificação para o passivo (b) (12.751) 7.492
Total 153.311 138.337
(a) Movimentação dos investimentos 

Controlada 

Saldo em 
31 de 

Dezembro 
de 2020

Equiva-
lência 

patrimo-
nial

Adição 
(redução) 
de inves-
timentos

Saldo em 
31 de 

Dezembro 
de 2021

Vista Cantareira Empreendimentos Imobiliários Ltda. 5.926 342 (94) 6.174
Condomínio Varandas Jardim do Lago Ltda. 12.338 (57) - 12.281
Residencial Monte Serrat SPE Ltda. 1.231 322 (3) 1.550
Haifa Investimentos e Participações Ltda. (12) (1) (10) (23)
Residencial São Mateus SPE Ltda. 53.582 13.906 (912) 66.576
Residencial Colina Francisco Morato SPE Ltda. (374) (39) - (413)
Residencial Bom Retiro SPE Ltda. 42.847 (1.907) (1.082) 39.858
Residencial Jacú-Pessego II SPE Ltda. (215) (1) - (216)
Residencial Colina Guarapiranga SPE Ltda. (40) (4) - (44)
Residencial Paulínia I SPE Ltda. (25) (114) - (139)
Residencial Parque do Carmo SPE Ltda. 7.532 18.159 288 25.979
Residencial Idemori SPE Ltda. (547) (1) - (548)
Sugoi Projeto SPE Ltda. (93) 8 (1) (86)
Residencial Sports Gardens da Amazônia Ltda. 3.505 5.986 134 9.625
Sugoi Inovare Empreendimentos Imobiliários Ltda. (8) (0) - (8)
Residencial Portal do Belo Horizonte SPE Ltda. (33) (1) (1) (35)
Residencial Barcelona SPE Ltda. (1.501) (1.066) - (2.567)
Condomínio Varandas Jardim do Lago II SPE Ltda. (382) (871) 2 (1.251)
Residencial Isabel Ferrari SPE Ltda. (11) (24) - (35)
Residencial São Jose SPE Ltda. (19) (1.648) - (1.667)
Residencial Jacú-Pessego I SPE Ltda. (26) (1) - (27)
Sugoi Residencial I SPE Ltda. (11) (11) - (22)
Sugoi Residencial II SPE Ltda. (10) (3) - (13)
Sugoi Residencial III SPE Ltda. (9) (1) - (10)
Residencial Via Verde SPE Ltda. (1) - - (1)
Sugoi Residencial IV SPE Ltda. (3) (1) (1) (5)
Sugoi Residencial V SPE Ltda. 821 (1.269) (106) (554)
Sugoi Residencial VI SPE Ltda. (175) (21) 1 (195)
Sugoi Residencial VII SPE Ltda. (2) (0) - (2)
Sugoi Residencial VIII SPE Ltda. (3) (2) - (5)
Sugoi Residencial IX SPE Ltda. (21) (478) (3) (502)
Sugoi Residencial XI SPE Ltda. (15) (4) - (19)
Sugoi Residencial XIII SPE Ltda. (247) (11) - (258)
Sugoi Residencial XIV SPE Ltda. (2) (0) - (2)
Sugoi Residencial X SPE Ltda. (25) (1) - (26)
Sugoi Residencial XII SPE Ltda. (5) (1) - (6)
Sugoi Residencial XV SPE Ltda. (36) (1) - (37)
Sugoi Residencial XVI SPE Ltda. (11) (8) - (19)
Sugoi Residencial XVII SPE Ltda. (2) 1 - (1)
Sugoi Residencial XVIII SPE Ltda. (11) (10) - (21)
Sugoi Residencial XIX SPE Ltda. (2) (0) - (2)
Sugoi Residencial XX SPE Ltda. (12) 1 - (11)
Sugoi Residencial XXI SPE Ltda. (213) (1) - (214)
Sugoi Residencial XXII SPE Ltda. (2) (1) - (3)
Sugoi Residencial XXIII SPE Ltda. (2) 1 - (1)
Sugoi Residencial XXIV SPE Ltda. (2) 1 - (1)
Residencial Vila União SPE Ltda. - (1) - (1)
Residencial Atibaia SPE Ltda. - (1) - (1)
Residencial Bragança SPE Ltda. - (1) - (1)
Sugoi Residencial XXVII SPE Ltda. - (1) - (1)
Sugoi Residencial XXVIII SPE Ltda. - (1) - (1)
Sugoi Residencial XXIX SPE Ltda. - (1) - (1)
Sugoi Residencial XXX SPE Ltda. - (1) - (1)
Sugoi Residencial XXXI SPE Ltda. - (1) - (1)
Sugoi Residencial XXXII SPE Ltda. - (1) - (1)
Sugoi Residencial XXXIII SPE Ltda. - (1) - (1)
Sugoi Residencial XXXIV SPE Ltda. - (1) - (1)
Sugoi Residencial XXXV SPE Ltda. - (1) - (1)
Sugoi Residencial XXVI SPE Ltda. - (1) - (1)
HTG Infraestrutura e Participação Ltda. 3.389 356 (7.490) (3.745)
Sugoi LLC 3.782 1.364 1.598 4.016

130.845 30.146 (190) 153.311



17Monitor Mercantil l Quarta-feira, 30 de março de 2022 Financeiro

continuação
8. Imobilizado

Controladora Consolidado
Descrição 31 de dezembro de 2020 Adições Baixas 31 de Dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020 Adições Baixas 31 de Dezembro de 2021
Equiptos de Informática - 8 8 - 55 (55) -
Instalações 44 - - 44 44 - - 44
Móveis e Utensílios 123 - - 123 213 68 (158) 123
Máquinas e Equipamentos 128 83 (2) 209 148 254 - 402
Benfeitorias 27 2 - 29 28 5 (2) 31
Leasing Telefonia 72 - (72) - 72 - (72) -
Veículos - - - - 422 313 - 735
Imóveis 59 28 (5) 83 235 160 (54) 341
Estande de vendas - - - - 636 71 (707) -
Direito de uso de imóvel 2.038 1.046 (2.079) 1.005 2.038 1.046 (2.079) 1.005
Total 2.491 1.167 (2.158) 1.501 3.836 1.972 (3.127) 2.681
Depreciação acumulada (1.420) 306 - (218) (2.117) 313 - (234)
Total 1.071 1.473 (2.158) 1.283 1.719 2.285 (3.127) 2.447
(*) Estande de vendas - A depreciação de estande de vendas ocorre pelo período a qual se espera que o ativo seja utilizado pela Companhia até a sua desativação.
(a) Movimentação do imobilizado

Controladora Consolidado
Descrição Taxa de depreciação 31 de Dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020 31 de Dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020
Instalações 10% a.a 44 44 44 44
Móveis e utensílios 10% a.a 123 123 123 213
Máquinas e equipamentos 20% a.a 209 128 401,5 148
Benfeitorias 20% a.a 29 27 31 28
Leasing telefonia 20% a.a - 72 - 72
Veículos 20% a.a - - 735 422
Imóveis 4% a.a 83 59 341 235
Equiptos de informática 8 - - -
Direitos de uso 1.005 2.038 1.005 2.038
Estande de vendas - - - 636
Total 1.501 2.491 2.681 3.836
Depreciação acumulada (218) (1.420) (234) (2.117)
Total 1.283 1.071 2.447 1.719

14. Adiantamentos de clientes e outros
Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020
Adiantamentos de clientes incorporações - - 6.825 9.463
Adiantamento de clientes permutas - 
 empreendimentos lançados - - 208 10.841
Credores por imóveis compromissados 5.998 1.042 158.741 118.445
Permutas físicas (*) - 5.435 22.099 78.530
Outros - - - 2.283
Total 5.998 6.477 187.873 219.562
Circulante 5.998 6.477 22.314 67.209
Não circulante - - 165.559 152.353
(*) Em determinadas operações de aquisição de terrenos, a Companhia realizou permuta física 
com unidades a construir. Estas permutas físicas foram registradas a valor justo, como estoque 
de terrenos para incorporação, em contrapartida a adiantamento de clientes, considerando o valor 
à vista das unidades imobiliárias dadas em dação de pagamento, sendo que estas operações 
de permuta são apropriadas ao resultado considerando as mesmas premissas utilizadas para o 
reconhecimento das vendas de unidades imobiliárias. 
15. Debêntures

Controladora Consolidado

Agente 
Fiduciário Modalidade Garantia

Taxa de 
juros

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

Oliveira Trust Debêntures AF Imóvel
CDI + 7,5% 
a.a - 7.301 - 7.301

- 7.301 - 7.301
Evolução de Debêntures:

Consolidado

Agente 
Fiduciário Modalidade

31 de 
Dezembro 

de 2020 Captação

Apropria-
ção de 

encargos

Paga-
mento de 
principal

Paga-
mento de 

juros

31 de 
Dezembro 

de 2021
Oliveira Trust Debêntures 7.301 - 123 (7.301) (123) -

7.301 - 123 (7.301) (123) -
A Companhia realizou duas captações de debêntures que foram liquidadas no início do ano de 
2021. Não há nenhuma operação de debêntures em curso, sendo o quadro acima apresentado 
apenas para efeito comparativo do saldo de exercício anterior.
16. Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Controladora Consolidado

Instituição 
financeira Modalidade Garantia

Taxa de 
juros

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020
Travessia 
 Securitizadora

(CRI - 39ª 
série) AF Imóvel DI + 7% a.a 29.167 34.236 29.167 34.236

Travessia Secu-
ritizadora

(CRI - 60ª 
série) AF Imóvel

DI + 6,25% 
a.a 30.000 - 30.000 -

Circulante 10.000 7.458 10.000 7.458
Não Circulante 49.167 26.778 49.167 26.778
Evolução Certificado Recebíveis Imobiliários:

Consolidado

Instituição 
financeira Modalidade

31 de 
Dezembro 

de 2020 Captação

Apropria-
ção de 

encargos

Paga-
mento de 
principal

Paga-
mento de 

juros

31 de 
Dezembro 

de 2021
Travessia 
 Securitizadora 

(CRI - 39ª 
série) 34.236 - 7.922 (6.266) (6.725) 29.167

Travessia 
 Securitizadora 

(CRI - 60ª 
série) - 30.000 - - - 30.000

34.236 30.000 7.922 (6.266) (6.725) 59.167
As parcelas dos empréstimos têm o seguinte cronograma de pagamento:

Consolidado
Ano 31 de Dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020
2022 10.000 7.458
2023 18.571 1.500
2024 17.739 10.850
2025 8.571 14.428
2026 4.286 -

59.167 34.236
Saldo Risco de alta na taxa de juros 9% a.a 10% a.a. 11% a.a.

Provável Possível Remoto
59.167 Efeito contábil (custo / despesa) 5.325 5.917 6.508
Os certificados de recebíveis imobiliários (CRI) são corrigidas pelo Certificado de Depósito Inter-
bancário (CDI) acrescidas de juros remuneratórios de 7% ao ano sobre o valor nominal, calculadas 
de forma “pro rata temporis” por dias úteis, com pagamentos mensais a partir de maio de 2021 e 
vencimento em junho de 2026.
17. Provisões

Consolidado
Descrição 31 de Dezembro de 2021 31 de Dezembro de 2020
Provisão para garantia (i) 3.515 2.753
Provisão para contingências (ii) 197 1.617
Total 3.712 4.370
(i) As provisões para garantia referem-se à estimativa de gastos a serem incorridos pela Compa-
nhia com as garantias existentes relativas ao período posterior à entrega das chaves das unidades 
imobiliárias. O prazo de garantia é calculada com base em uma média de gastos realizados nos 
últimos 5 anos, sendo essa a melhor estimativa da Administração da Companhia. A estimativa 
foi realizada com base em informações históricas de garantias e pode variar em consequência do 
uso de novos materiais, modificativos da construção e demais eventos que afetem diretamente as 
unidades construídas. (ii) A Companhia, no curso normal de suas atividades, está sujeita a pro-
cessos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Administração, apoiada na opinião de 
seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por 
especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a neces-
sidade ou não de constituição de provisão para contingências. A provisão existente no consolidado 
no montante de R$ 197 (R$ 1.617 em 31 de dezembro de 2020) refere-se a processos cíveis e tra-
balhistas que estão em curso, cuja avaliação dos assessores legais da Companhia apontam para 
uma probabilidade de perda provável. Além do referido montante, R$ 1.988 Consolidado (R$ 6.017 
em 31 de dezembro de 2020) decorrentes também de causas trabalhistas e cíveis, cuja avaliação 
dos assessores legais da Companhia aponta para uma probabilidade de perda possível, razão pela 
qual a Administração não registrou esse montante nas demonstrações contábeis.
18. Patrimônio líquido: (a) Capital: O capital compreende 1.000.000 (Um milhão) de quotas, total-
mente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:
Número de quotas 31 de dezembro de 2021 31 de Dezembro de 2020
Ronaldo Yoshio Akagui 500.000 500.000
Thiago de Oliveira Andrade Pazinatto 500.000 500.000
Total 1.000.000 1.000.000
Conforme 7ª alteração de contrato social realizada em 3 de fevereiro de 2016, a Sugoi altera seu 
tipo jurídico e denominação social e passa a ser uma sociedade por ações, disciplinada pela Lei 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S/A.”). De acordo com a Ata de assembleia registrada 
em 24 de novembro de 2016 a Kibutz Participações Ltda. transfere suas quotas ordinárias nomi-
nativas a Kibutz Administração e Participações S.A. A Companhia estruturou o processo de registro 
CVM categoria A no qual foi concedido em 19 de julho de 2016, e atualmente está cadastrado 
sob o código “CVM 23957”. Conforme reorganização societária realizada pela companhia em 29 
de novembro de 2020 “fato relevante” a Kibutz Administração e Participações S.A deixa de ser 
a holding operacional da Sugoi S.A, passando o controle para os sócios diretos. (b) Lucros: De 
acordo com estatuto social, o lucro calculado no final de cada ano pode ser distribuído, retido 
(total ou parcialmente) ou capitalizadas, como determinado por todos os quotistas. Não há valor 
mínimo estabelecido para ser distribuído, sendo assim houve uma distribuição para o Residencial 
São Mateus no valor de 1MM. (c) Resultado por ações: A tabela a seguir demonstra o resultado 
consolidado e o cálculo do lucro básico e diluídos por ação:

31 de Dezembro de 2021 31 de Dezembro de 2020
Lucro líquido do resultado (em reais) 6.337.000 18.677.000
Quantidade de ações 1.000.000 1.000.000

6,337 18,677
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do resultado atribuível aos acionistas 
controladores da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação 
durante o período, conforme preconizado pela NBC TG 41 (R2) (Deliberação CVM n° 636/10) - 
resultado por ação. O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média 
ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordi-
nárias potenciais diluídas. Não há diferença entre o lucro básico por ação e o lucro diluído pois não 
há ações ordinárias potenciais que poderiam ser emitidas futuramente e convertidas. (d) Ajuste 
acumulado de conversão: A Companhia reconhece nesta rubrica o efeito das variações cambiais 
sobre o investimento em controlada no exterior (Sugoi Development USA, LLC), cuja moeda fun-
cional segue aquela a que a operação no exterior está sujeita. O efeito acumulado, destacado no 
patrimônio líquido e na demonstração do resultado abrangente, será revertido para o resultado do 
exercício como ganho ou perda somente em caso de alienação ou baixa do investimento.
19. Receita líquida e lucro bruto: A conciliação entre a receita bruta e receita operacional líquida 
é a seguinte:

Consolidado
Descrição 31 de Dezembro de 2021 31 de Dezembro de 2020
Receita de imóveis 217.620 188.534
Vendas canceladas (1.323) (1.450)
Receita operacional bruta 216.297 187.084
Impostos incidentes (5.021) (3.618)
Receita operacional líquida 211.276 183.466
Custo com terreno, incorporação, construção (144.592) (120.602)
Lucro bruto 66.684 62.864
Percentual margem bruto - % 31,6% 34,3%
20. Despesas por natureza 

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020
Despesas comerciais 
Comissões - - (7.190) (6.295)
Assessoria e consultoria (1.052) (93) (721) (192)
Propaganda e publicidade (631) (27) (7.420) (3.859)
Despesas com estande de vendas 
 e apartamento decorado - - (1.114) (558)
Despesas com aluguéis - - (229) (761)
Seguros - (170) (1) (601)
Outras despesas comerciais - (39) (1.896) (269)

(1.683) (329) (18.570) (12.535)
Despesas gerais e administrativas
Assessoria e consultoria (7.179) (6.107) (9.417) (8.174)
Despesas com pessoal (5.952) (3.913) (6.188) (3.937)
Despesas com aluguéis (810) (323) (810) (362)
Despesas com materiais de escritório (705) (448) (1.118) (790)
Depreciação (218) (260) (234) (264)
Despesas com cartórios e registros (161) (149) (518) (288)
Provisão para contingências - - - -
Seguros - - (411) (510)
PDD (3.124) (2.254) (3.581) (2.254)
Outras despesas administrativas - (429) (1.775) (2.614)

(18.149) (13.883) (24.051) (19.193)
(19.832) (14.212) (42.662) (31.728)

9. Partes relacionadas
Controladora Consolidado

Descrição
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
Ativo não circulante 69.383 46.700 15.852 10.551
Passivo circulante (112.971) (87.492) (458) (794)
 Total (43.588) (40.792) 15.394 9.757

Controladora Consolidado

Descrição (ativo)

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020
Haifa Investimentos e Participações Ltda. 25 23 - -
Dahab Brasil S.A. 942 - 942 222
Dahab Participações Ltda. 7 7 7 7
Vista Cantareira Empreendimentos Imobiliários Ltda. - - 222 -
Residencial São Mateus SPE Ltda. - - 1.739 1.701
Residencial Colina Francisco Morato SPE Ltda. 1.626 1.461 - -
Residencial Bom Retiro SPE Ltda. - - 11.150 8.052
Residencial José Vigna Talhado SPE Ltda. 624 479 - -
Residencial Colina Guarapiranga SPE Ltda. 1.085 907 - -
Residencial Paulínia I SPE Ltda. 141 139 - -
Residencial Parque do Carmo SPE Ltda. - 14.591 164 -
Residencial Idemori SPE Ltda. 586 588 - -
Sugoi Projeto SPE Ltda. 92 92 - -
Residencial Sports Gardens da Amazônia Ltda.. 20.171 12.621 - -
Sugoi N Empreendimentos Imobiliários Ltda. 516 515 - -
Residencial Portal do Belo Horizonte SPE Ltda. 602 580 - -
Residencial Barcelona SPE Ltda. 2.701 2.819 - -
Condomínio Varandas Jardim do Lago II 4.729 1.239 - -
Residencial Isabel Ferrari SPE Ltda. 269 254 - -
Tsuri Brasil Ltda. 177 - 177 -
Residencial São José SPE Ltda. 4.086 802 - -
Residencial Jacú-Pessego I SPE Ltda. 569 337 -
Sugoi Residencial I SPE Ltda. 391 261 - -
Sugoi Residencial II SPE Ltda. 729 410 - -
Sugoi Residencial III SPE Ltda. 560 492 - -
Sugoi Residencial Via Verde SPE Ltda. 2 1 - -
Sugoi Residencial IV SPE Ltda. 73 73 - -
Sugoi Residencial V SPE Ltda. 777 - - -
Sugoi Residencial VI SPE Ltda. 17.150 1.755 - -
Sugoi Residencial VII SPE Ltda. 3 2 - -
Sugoi Residencial VIII SPE Ltda. 810 809 - -
Sugoi Residencial IX SPE Ltda. 3.486 2.142 - -
Tsuri Acre Ltda. 16 16 16 16
Sugoi Residencial XI SPE Ltda. 722 546 - -
Sugoi Residencial XIII SPE Ltda. 2.526 2.075 - -
Sugoi Residencial XIV SPE Ltda. 2 3 - -
Sugoi Residencial X SPE Ltda. 27 26 - -

21. Resultado financeiro, líquido
Controladora Consolidado

Despesas financeiras

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020
Descontos concedidos - - (54) (37)
Juros passivos (4.068) (4.481) (6.666) (5.751)
Multa de mora (163) (85) (1.206) (83)
Tarifas bancárias (554) (107) (1.331) (926)

(4.785) (4.673) (9.257) (6.797)
Receita financeira
Descontos financeiros obtidos 7 179 83
Juros de aplicação financeira 0 65 0 243

7 65 179 326
(4.778) (4.608) (9.078) (6.471)

22. Projetos imobiliários em desenvolvimento

Descrição
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
Venda contratada a apropriar (Nota 4) 104.414 178.941
Contribuições sobre as vendas (4.177) (7.158)

100.237 171.783
Custo a incorrer das unidades vendidas (66.750) (121.753)

33.487 50.030
Percentual da margem bruta a apropriar 33,4% 29,1%
(a) A tabela a seguir mostra os resultados apropriados do projeto em construção.

Descrição
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
Receita apropriada 705.083 373.199
Contribuições incidentes sobre receita (28.203) (14.928)

676.880 358.271
Custo apropriado (471.342) (250.676)
Lucro bruto 205.538 107.595
Margem bruta apropriada - % 30,37% 30,03%
(b) A tabela abaixo mostra o custo total orçado a incorrer no projeto.

Descrição
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
Unidades vendidas em construção 66.750 121.753
Unidades não vendidas em construção 39.270 24.357
Custo orçado a incorrer 106.020 146.110
Estoque imóveis em construção 31.577 46.149
Custo total a ser apropriado no futuro 137.597 192.259
23. Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros por montantes considerados suficientes 
pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. O es-
copo do trabalho dos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura 
de seguros. 24. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros: (a) Gerenciamento de 
riscos: A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses 
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegu-
rar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo 
de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que a administração 
pretende cobrir. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições 
contratadas versus condições vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter 
especulativo, em derivativos ou quaisquer outros instrumentos financeiros de risco. Os valores dos 
instrumentos financeiros ativos e passivos constantes nas informações trimestrais individuais e 
consolidadas individuais e consolidadas foram determinados de acordo com os critérios e as prá-
ticas contábeis divulgadas em notas explicativas específicas. A Companhia apresenta exposição 
aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

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

Ativos Financeiros
Caixa e equivalentes 
 de caixa 19.278 23.679 29.385 44.078

Valor justo por meio do 
resultado

Contas a receber  
 de clientes - - 69.486 41.360 Custo amortizado
Partes relacionadas 69.383 46.700 15.852 10.551 Custo amortizado
Passivos Financeiros
Fornecedores 815 191 29.569 16.629 Custo amortizado
Empréstimos, 
 financiamentos  
  e debêntures 80.605 60.110 107.370 78.772 Custo amortizado
Terrenos a pagar 5.998 6.477 187.873 219.562 Custo amortizado
Partes relacionadas 112.971 87.492 458 794 Custo amortizado
Risco de crédito: Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadim-
plência de seus clientes. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise das 
situações financeira e patrimonial de seus clientes, assim administra o risco de crédito por meio de 
um programa de qualificação e concessão de crédito.
Valor contábil Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
Contas a receber de clientes - 4 29.385 44.078
Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos ou perdas decor-
rentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Para 
mitigar estes riscos, a Companhia possui contratos que lastreiam os ativos e passivos financeiros, 
mediante a aplicação de taxas pré-fixadas.
 Consolidado

Operação aumento de risco
Posição em 
31/12/2021

Fator de 
risco Cenário I Cenário II Cenário III

Ativo:
Caixa e equivalentes 29.385 CDI 11,75% 8,81% 5,87%
Receita financeira projetada - - 3.453 2.589 1.725
Passivo:
Empréstimos e financiamentos 107.370 CDI 11,75% 14,68% 17,62%
Despesa financeira projetada - - 12.616 15.762 18.919
Risco de mercado: Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado de matérias pri-
mas e insumos utilizados no processo de construção das unidades imobiliárias. Essas oscilações 
de preços podem provocar alterações substanciais nos custos dos Estoques. Para mitigar esses 
riscos, a Companhia gerencia os estoques reguladores destas matérias-primas e insumos. Risco 
de liquidez: Decorre da possibilidade de redução dos recursos destinados para pagamentos de dí-
vidas. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia 
para assegurar que se tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Adicio-
nalmente, a Companhia mantém saldos em aplicações financeiras passíveis de resgate a qualquer 
momento para cobrir eventuais descasamentos entre a data de maturidade de suas obrigações 
contratuais e sua geração de caixa. Risco operacional: Risco operacional é o risco de prejuízos 
diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, 
tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado 
e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente 
aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da 
Companhia. O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de 
prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia e buscar eficácia de custos e para evitar 
procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. A principal responsabilidade 
para o desenvolvimento e implementação de controles para tratar riscos operacionais é atribuída 
à alta administração. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da 
Companhia para a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: - Exigências para 
segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente de operações; - Exigências 
para a reconciliação e monitoramento de operações; - Cumprimento com exigências regulatórias e 
legais; - Documentação de controles e procedimentos; - Exigências para a avaliação periódica de 
riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos 
identificados; - Exigências de reportar prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas; - De-
senvolvimento de planos de contingência; - Treinamento e desenvolvimento profissional; - Padrões 
éticos e comerciais; - Mitigação de risco, incluindo seguro quando eficaz. (b) Instrumentos finan-
ceiros: Para fins de divulgação, os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente 
com os valores contábeis estão apresentados no balanço patrimonial nas rubricas de caixa e equi-
valentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, outras contas a receber, fornecedores, 
outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos e partes relacionadas.

Consolidado
Valor contábil Nota 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa 3 29.385 44.078
Contas a receber 4 69.486 41.360
Total 98.871 85.438
(c) Gestão de capital: A Companhia administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a 
continuidade do retorno aos seus acionistas e beneficiar às demais partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal para investir em seu crescimento. (d) Instrumentos finan-
ceiros derivativos: A Companhia não efetua operações com instrumentos financeiros derivativos 
com o objetivo de mitigar ou de eliminar riscos inerentes à sua operação. 25. Pandemia - Covid-19 
- Coronavírus: A Companhia adotou as medidas de mitigação da transmissão de vírus em cada 
ponto de trabalho, quer seja nas obras, pontos de vendas e seu escritório central. As práticas 
adotadas foram higienização com maior frequência, auditoria diária dos controles, flexibilidade 
no horário de trabalho e adoção do home office, atendendo as orientações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e Vigilância Sanitária buscando preservar a saúde física e psicológicas de seus 
colaboradores, inclusive dispensando do trabalho todos aqueles com idade acima de 60 anos. As 
operações continuaram nos canteiros de obra, ainda com impactos sem relevância, e a Companhia 
acredita que neste sentido, não deverá haver interferências significativas na execução dos empre-
endimentos. Entretanto, eventuais restrições externas como o transporte público dos funcionários, 
fornecimento de insumos e matérias primas essenciais para a continuidade das obras, pode ter 
impacto expressivo, possibilidade esta que não há como ser considerada e mensurada neste mo-
mento. A Companhia redirecionou a força de vendas para atender o cliente à distância, ampliando 
a divulgação online dos empreendimentos via aplicativos e redes sociais e mantendo contato diário 
da alta administração para acompanhamento do cenário e pronta tomada de decisão. Em relação 
as medidas operacionais/financeiras da Companhia em função da pandemia, pode-se destacar: 
Negociação com fornecedores, parceiro de negócios e adesão a pacotes de incentivos governamen-
tal visando a preservação de caixa e aumento do índice de liquidez da companhia. Readequação 
dos projetos em desenvolvimento considerando os lançamentos previstos para o período e melho-
rando a exposição de caixa da companhia para o ano. Alinhamento com o cliente reforçando o com-
promisso e segurança com programas de renegociação de parcelas entre outros. Até o momento, 
não há medidas adicionais relevantes em curso para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2021. 26. Eventos Subsequentes: Conforme ata de reunião do concelho de administração realizado 
no dia 03 de março de 2022, a Sugoi conclui a alienação pela Sugoi Development USA LLC, uma 
subsidiária integral da COMPANHIA, da participação detida na sociedade Lincoln at 27th LLC nos 
termos do instrumento denominado ‘Amended and Restated Operating Agreementof Lincoln at 27th 
LLC’,firmado em 21/07/2020, observando os termos e condições comerciais do instrumento ‘Sale 
ofLLC Interest Agreement’, datado de 14/10/2021. Sugoi Development USA LLC, uma subsidiaria 
integral da companhia da participação retida na sociedade Lincoln at 27th LLC, e assim conse-
quentemente o encerramento de suas operações.

Diretoria
Ronaldo Yoshio Akagui - Presidente

Felipe Tavares de Barros - Vice-Presidente

Contador
Fernando Correia Brasil - CRC 1SP 269160/O-6

Controladora Consolidado

Descrição (ativo)

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020
Sugoi Residencial XII SPE Ltda. 25 26 - -
Sugoi Residencial XVI SPE Ltda. 121 112 - -
Sugoi Residencial XV SPE Ltda. 39 38 - -
Residencial Guarapiranga SPE Ltda. 18 - 18 -
Sugoi Residencial XXIV SPE Ltda. 2 1 - -
Sugoi Residencial XXIII SPE Ltda. 12 12 - -
Sugoi Residencial XXII SPE Ltda. 1.005 1 - -
Sugoi Residencial XIX SPE Ltda. 137 17 - -
Sugoi Residencial XX SPE Ltda. 49 2 - -
Sugoi Residencial XXI Ltda. 224 223 - -
Sugoi Residencial XVII SPE Ltda. 1 2 - -
Sugoi Residencial XVIII SPE Ltda. 472 201 - -
Residencial Vila União SPE Ltda. 65 - - -
Residencial Atibaia SPE Ltda. 84 - - -
Residencial Bragança SPE Ltda. 42 - - -
Thiago de Oliveira Andrade Pazinatto 419 - 419 -
Ronaldo Yoshio Akagui 446 - 446 -
Outros - - 552 553
Total 69.383 46.700 15.852 10.551

Controladora Consolidado

Descrição (passivo)

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020
Condomínio Varandas Jardim do Lago 11.514 11.376 - -
Vista Cantareira Empreendimentos Imobiliários Ltda. 6.402 6.491 - -
Residencial Monte Serrat Ltda. 378 337 - -
Residencial Parque do Carmo SPE Ltda. 5.965 - - -
Residencial São Mateus SPE Ltda. 57.353 41.644 - -
Kibutz Administração e Participações Ltda. 108 - 108 31
Residencial Bom Retiro SPE Ltda. 31.131 27.048 - -
Residencial Sports Gardens da Amazônia Ltda. - - 199 210
Residencial Colina Guarapiranga SPE Ltda. - - 31 -
Sugoi Residencial V SPE Ltda. - 43 - -
Dahab Brasil S.A. - 117 - 117
 Montanha Vermelha Participações S.A. 120 436 120 436
Total 112.971 87.492 458 794
Os saldos das contas mantidos com sociedades controladas e coligadas em conjunto representam 
operações de empréstimos na forma de mútuos em conta corrente, sem a incidência de encargos fi-
nanceiros e não possuem vencimento predefinido. Os saldos a receber pela sociedade controladora 
correspondem a recursos transferidos para as sociedades controladas e controladas em conjunto, 
com o objetivo de desenvolvimento dos projetos de incorporação imobiliária naquelas sociedades. 
Os saldos no passivo correspondem ao recebimento de recursos das sociedades controladas e con-
troladas em conjunto, originários dos recebimentos de clientes pela venda dos empreendimentos.

10. Empréstimos e financiamentos
Controladora Consolidado

Modalidade Institução financeira Garantias Tipo Taxa de juros e comissões
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
CCB Caixa Econômica Federal AF Imóvel Corporativa CDI + 3,91% a.a 5.000 1.400 5.000 1.400
SFH Caixa Econômica Federal Não há Projetos Até 11% a.a. - - 11.108 6.304
Finame Santander Não há Projetos Selic + 5,54% a.a. - 15.603 11.277
Leasing Banco Daycoval Não há Corporativa Até 22,99% a.a. - 33 - 33
CCB Banco Daycoval FGI BNDES Corporativa 14,02% a.a. 1.158 1.516 1.158 1.516
CCB Banco ABC CDB R$ 2MM + FGI BNDES Corporativa CDI + 6,73% a.a. 7.681 10.111 7.681 10.111
CCB Banco PINE AF Imóvel Corporativa CDI + 8,02% a.a. 5.542 1.513 5.542 1.513
CCB Banco PINE Não há Corporativa 10,43% a.a - 4.000 - 4.000
Cheque especial Caixa Econômica Federal Não há Corporativa 8% a.m. 1.000 - 1.000 -
Cheque especial Banco Itaú Não há Corporativa 8% a.m. 28 - 82 -
Cheque especial Banco ABC Brasil S.A. Não há Corporativa 8% a.m. 1.029 - 1.029 -

Sugoi Development USA LLC Não há Corporativa - - - 1.081
21.438 18.573 48.203 37.235

Circulante 11.697 9.248 30.434 17.573
Não circulante 9.741 9.325 17.769 19.662
Evolução do Endividamento:

Controladora

Instituição Modalidade
31 de Dezembro de 

2020 Captação
Apropriação de 

encargos
Pagamento de 

principal Pagamento de juros
31 de Dezembro de 

2021
Caixa Econômica Federal Capital de Giro 1.400 5.000 169 (1.389) (180) 5.000
Banco Pine CCB 5.510 7.000 1.317 (7.617) (669) 5.541
Banco Daycoval S.A. CCB 1.517 - 371 (545) (185) 1.158
Banco ABC Brasil S.A. CCB 10.113 - 1.921 (3.419) (933) 7.682
Banco Daycoval S.A. Leasing 33 - (33) - - -
Caixa Econômica Federal Cheque especial - 1.000 - - - 1.000
Banco Itaú Cheque especial - 28 - - - 28
Banco ABC Brasil S.A. Cheque especial - 1.029 - - - 1.029

18.573 14.057 3.745 (12.970) (1.967) 21.438
Consolidado

Instituição Modalidade
31 de Dezembro de 

2020 Captação
Apropriação de 

encargos
Pagamento de 

principal Pagamento de juros
31 de Dezembro de 

2021
Caixa Econômica Federal Capital de Giro 1.400 5.000 169 (1.389) (180) 5.000
Banco Pine CCB 5.510 7.000 1.317 (7.617) (668) 5.542
Banco Daycoval S.A. CCB 1.517 - 371 (545) (185) 1.158
Banco ABC Brasil S.A. CCB 10.113 - 1.921 (3.419) (934) 7.681
 Banco Daycoval S.A. Leasing 33 - (33) - - -
 Caixa Econômica Federal SFH 6.304 24.303 1.154 (19.273) (1.380) 11.108
 Banco Santander Finame 11.277 4.345 1.476 (896) (600) 15.603
 Caixa Econômica Federal Cheque especial - 1.000 - - - 1.000
 Banco Itaú Cheque especial - 82 - - - 82
 Banco ABC Brasil S.A. Cheque especial - 1.029 - - - 1.029
 Sugoi Development USA LLC 1.081 - - (1.081) - -

37.235 42.759 6.376 (34.220) (3.947) 48.203
Os saldos podem ser assim apresentados por ano de vencimento:

Controladora Consolidado

Ano 
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
31 de Dezembro 

de 2021
31 de Dezembro 

de 2020
2022 11.697 9.248 30.434 17.573
2023 6.275 3.903 14.302 9.541
2024 3.466 3.417 3.467 8.116
2025 - 2.005 - 2.005

21.438 18.573 48.203 37.235
Como garantia, os empréstimos contarão com garantia real de alienação fiduciária de imóveis de 
propriedade de controlada ou carteira de recebíveis. Já o contrato de financiamento a produção 
(SFH) tem como garantia a alienação fiduciária dos terrenos objeto do empreendimento financiado, 
assim como o financiamento (crédito associativo) dos clientes, os contratos de empréstimos não 
possuem covenants vinculados. Conforme determinado pelas normas contábeis vigentes a Admi-
nistração da Companhia apresenta a análise de sensibilidade dos saldos relevantes, considerando: 
• Cenário de variação da taxa de juros provável estimada pela Administração:  Taxa de juros 
estimada: 9 % ao ano. • Cenário de variação da taxa de juros possível, com deterioração de 25% 
(vinte e cinco por cento) na variável de risco considerada como provável:  Taxa de juros estimada: 
Aumento para 10% ao ano. • Cenário de variação da taxa de juros remota, com deterioração 
de 50% (cinquenta por cento), na variável de risco considerada como provável:  Taxa de juros 
estimada: Aumento para 11% ao ano. Os impactos apresentados na tabela abaixo referem-se ao 
total do saldo devedor das dívidas em andamento.

Risco de alta na 
taxa de juros

Controladora
Saldo 11% a.a 10% a.a 9% a.a

Provável Possível Remoto

21.438
Efeito contábil 

(custo/despesa) 2.358 2.144 1.929
Risco de alta na 

taxa de juros
Consolidado

Saldo 11% a.a 10% a.a 9% a.a
Provável Possível Remoto

48.203
Efeito contábil 

(custo/despesa) 5.302 4.820 4.338
11. Fornecedores

Controladora Consolidado

Vencimentos

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020
Vencidos 647 49 16.333 2.872
A vencer até 30 dias 167 142 9.930 11.530
A vencer entre 31 e 60 dias 1 - 1.342 1.312
A vencer entre 61 e 90 dias - - 181 574

Controladora Consolidado

Vencimentos

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020
A vencer entre 91 e 120 dias - - 21 103
A vencer entre 121 e 180 dias - - 1.120 201
A vencer após 180 dias - - 642 37
A vencer total 168 142 13.236 13.757
Total 815 191 29.569 16.629

12. Obrigações trabalhistas e tributárias

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020
Obrigações tributárias 501 501 503 503
Obrigações trabalhistas 268 346 430 585
Impostos retidos na fonte 693 22 2.751 781
Regime especial tributário (RET) corrente - - 6.339 2.801
Regime especial tributário (RET) diferido - - 2.592 1.247
Total 1.462 869 12.615 5.917
Circulante 1.462 869 9.969 4.670
Não circulante - - 2.646 1.247

13. Contas a pagar

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2021

31 de 
Dezembro 

de 2020
Aquisição de participações societárias 1002 1.680 1002 1.680
Comissão sobre terreno - - 500 500
Distratos a pagar - - 65 497
Aluguéis a pagar 1.004 1.359 1.005 1.359
Outros - 994 283 994
Total 2.006 4.033 2.855 5.030
Circulante 1.350 4.033 1.493 4.530
Não circulante 656 - 1.362 500

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da 
Sugoi S.A. 
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da Sugoi S.A. 
(“Companhia”) e suas controladas, identificadas como controladora e consolidado, respectiva-
mente, que compreendem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 
2021 e as respectivas demonstrações, individuais e consolidadas, do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, 
individuais e consolidadas, acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o de-
sempenho 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 contábeis con-
solidadas preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), 
aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM): Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira consolidada da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) aplicáveis às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes 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 apropria-
da para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Reconhecimento de receita: Conforme descrito na 
Nota Explicativa nº 2.1 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, essas demonstra-
ções foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no 
Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela Com-
panhia, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária 
não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, segue o entendimento 
manifestado pela CVM no Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 
(IFRS 15). Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Principais assuntos de 
auditoria: Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissio-

nal, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Reconhe-
cimento do resultado de incorporação imobiliária: Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 
2.13, a Companhia reconhece os resultados de incorporação imobiliária durante o andamento da 
obra com base no método da percentagem completada (Percentage of Completion - “POC”) de 
acordo com o entendimento manifestado pela CVM no Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018 
sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Este método é realizado utilizando a razão do custo in-
corrido em relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos e a receita é apurada 
multiplicando-se este percentual pelas vendas contratadas. Os custos de terrenos e de construção 
inerentes às respectivas incorporações das unidades vendidas são apropriados ao resultado quan-
do incorridos. Este assunto foi considerado significativo para nossa auditoria tendo em vista que o 
processo de reconhecimento de receita envolve julgamento da administração. Resposta da audito-
ria ao assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram: • Avaliação do ambiente de contro-
le interno no que tange ao processo orçamentário adotado pela Companhia; • Avaliação da exati-
dão e integridade das informações utilizadas nos cálculos apresentados pela Companhia; • Teste 
documental, em base amostral, sobre a base de vendas, distratos e custos incorridos; • Verifica-
ção aos requisitos legais para lançamento dos empreendimentos; e • Avaliação da divulgação das 
informações nas notas explicativas. No decorrer de nossa auditoria, identificamos ajustes com re-
lação a essas transações, bem como na divulgação, que foram integralmente realizados pela 
Companhia. Com base nas evidências obtidas, determinamos que as estimativas utilizadas para 
reconhecimento da receita estão adequadas, assim como as suas respectivas divulgações, no con-
texto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstrações do 
valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administra-
ção da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram subme-
tidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações 
estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se 
a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 
09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicio-
nado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios 
definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração 
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abran-
ge o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolida-

das, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este res-
peito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e das demonstrações consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorpo-
ração imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações con-
tábeis, 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 opera-
ções. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável 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 perspecti-
va 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 demons-
trações contábeis 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 repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e 

suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-
vemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Ob-
temos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das en-
tidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria 
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsá-
veis 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 aplicá-
vel, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os respon-
sáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos 
na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem 
os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, 
a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em 
nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 29 de março de 2022.

BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/O-1
Julian Clemente - Contador CRC 1 SP 197232/O-6
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PADTEC HOLDING S.A.
Companhia de Capital Autorizado | CNPJ/ME n° 02.365.069/0001-44 |  

NIRE 3530055967-3 | Código CVM n° 01841-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022: O Conselho de Ad-
ministração da PADTEC HOLDING S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de Campinas, no Estado de São 
Paulo, na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, 1.000, Parque II do Polo de Alta Tecnologia, 13086-510, com seus atos constitutivos registrados 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 3530055967-3, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 02.365.069/0001-44, 
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como emissor de valores mobiliários categoria A, sob o código n° 01841-4 (“Com-
panhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e 
dos artigo 3° e 5° da Instrução da CVM 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), convocar os acionistas da 
Companhia para reunirem-se em assembleia geral ordinária (“Assembleia”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, conforme 
previsto no §2-A do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, disciplinada pela ICVM 481, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2022, às 11:00 
horas, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovação das contas dos administradores, do relatório de 
administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores 
independentes e do relatório resumido do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; 
(ii) aprovação da proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de de-
zembro de 2021; (iii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 
2022; e (iv) na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos membros e fixar a sua remuneração. 
Instruções para participação: Considerando que a Companhia optou pela adoção de um modelo exclusivamente digital de Assembleia, por 
meio da plataforma “Zoom”, que prevê a possibilidade de participação remota em tempo real, o acionista que desejar participar deverá enviar 
solicitação à Companhia até as 11:00 horas do dia 26 de abril de 2022 para o e-mail ri@padtec.com.br, aos cuidados do Departamento de 
Relações com Investidores, a qual deverá ser devidamente acompanhada de toda a documentação necessária para participação, conforme 
orientações gerais deste Edital de Convocação. As demais instruções para participação desta Assembleia podem ser encontradas no Ma-
nual para Participação em Assembleia de Acionistas (“Manual”) divulgado pela Companhia nesta data, disponível para consulta nos sites da 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.pa-
dtec.com.br/investor/padtec-holding/). Instruções gerais: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., e do artigo 9°, §4°, do Estatuto Social da 
Companhia, para participar da Assembleia os acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar à Companhia, além do docu-
mento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral “RG”, a Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identi-
dade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que conte-
nham foto de seu titular) e atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) extrato ou comprovante 
de titularidade de ações expedido, em até, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas antes da data da Assembleia pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia; 
e (b) na hipótese de representação do acionista, original ou cópia de procuração com firma reconhecida ou assinada digitalmente com cer-
tificado digital, devidamente regularizada na forma da lei e conforme as instruções previstas abaixo. O representante do acionista pessoa 
jurídica deverá apresentar cópia dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Ju-
rídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) com-
parecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente o acionista 
pessoa jurídica. Em relação aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia caberá à instituição administradora ou 
gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações 
e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima 
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo, devidamente registrado no 
órgão competente. Com relação à participação por meio de procurador, a procuração com poderes de representação para participação na 
Assembleia deverá ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, §1°, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumpri-
mento ao disposto no artigo 654, §1° e §2° da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter a indica-
ção do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a 
extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou certificado digital.  Vale mencionar que (i) as pes-
soas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador 
da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, §1°, da Lei das S.A.; e (ii) as pessoas jurídicas que 
forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ 2014/3578, julgado em 4 de no-
vembro de 2014, ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas 
do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. Os acionistas estrangeiros de-
verão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado os documentos societários da pessoa jurídica e a pro-
curação, que deverão estar notarizados, consularizados e/ou apostilados, conforme aplicável, devendo ser apresentada sua tradução jura-
mentada para o português, exceto se o idioma for inglês ou espanhol.  Nos termos da Instrução CVM nº 481, a administração da Companhia 
também disponibilizou aos seus acionistas modelo de procuração conforme Pedido Público de Procuração publicado nesta data. O acionis-
ta que desejar participar utilizando-se desta procuração, deverá enviá-la para o e-mail ri@padtec.com.br até às 11:00 horas do dia 26 de 
abril de 2022, devidamente acompanhada da documentação necessária informada neste Edital de Convocação. Outras informações para 
o uso do Pedido Público de Procuração estão disponíveis no Manual disponibilizado pela Companhia.  Ainda, a Companhia ressalta que 
adotará o procedimento de voto a distância, nos termos do artigo 21-A da ICVM 481, facultando aos seus acionistas o exercício do direito 
de voto por meio de Boletim de Voto a Distância. Neste caso, até o dia 21 de abril de 2022 (inclusive), o acionista deverá transmitir instruções 
de preenchimento, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância: (1) ao escriturador das ações de emissão da Companhia; (2) aos seus 
agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou (3) direta-
mente à Companhia, endereçada ao Departamento de Relações com Investidores por meio do e-mail ri@padtec.com.br. Para informações 
adicionais, o acionista deverá observar as regras previstas na ICVM 481 e os procedimentos descritos no Boletim de Voto a Distância e no 
Manual disponibilizados pela Companhia.  Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia encon-
tram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no site da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-holding/), 
tendo sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 (www.b3.com.br). Campinas, 25 de março de 2022. Antônio Carlos Valente 
da Silva - Presidente do Conselho de Administração.

ENERGISA SUL-SUDESTE  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- Companhia Aberta - 
CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20 

NIRE 35.300.321.707

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022 
A Administração da ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidade de Presidente Pru-
dente, Estado de São Paulo, na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, Km 455 mais 600 
metros Parte B, Vila Maria, Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, 
CEP: 19.053-680 (“Companhia”), vem, nos termos do art. 124, da Lei nº 6.404/1976 
(“Lei das S.A.”) e à Instrução CVM nº 481/2009, convocar os acionistas da Companhia 
para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária (“Assembleia”) a se 
realizar, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2022, às 10:30 horas, de forma 
exclusivamente digital (por meio da plataforma Microsoft Teams) para examinar, dis-
cutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: a) Em Assembleia Geral Ordinária: 
(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) deli-
berar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração para um mandato de 02 
(dois) anos. b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração anual glo-
bal dos administradores da Companhia. Os Acionistas poderão participar da Assem-
bleia via Plataforma Digital, pessoalmente ou, se for o caso, por seus representantes 
legais ou procuradores, caso em que poderão participar e votar nas Assembleias. Para 
participarem virtualmente da Assembleia por meio da Plataforma Digital, os acionistas 
deverão enviar solicitação à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico 
ri@energisa.com.br, até às 10:30 horas do dia 26 de abril de 2022. A solicitação de-
verá estar acompanhada da identificação do acionista e, se for o caso, de seu repre-
sentante legal ou procurador constituído que comparecerá às Assembleias, incluindo 
os nomes completos e os CPF ou CNPJ (conforme o caso), além de e-mail e telefone 
para contato, bem como cópia simples dos documentos solicitados nesse edital. O 
Acionista que tenha solicitado devidamente sua participação virtual e não tenha rece-
bido, da Companhia, o e-mail com o link e instruções para acesso e participação nas 
Assembleias até às 12:00 horas do dia 27 de abril de 2022, deverá entrar em contato 
com a Companhia impreterivelmente até às 15:00 horas do dia 27 de abril de 2022, 
pelo e-mail ri@energisa.com.br, a fim de que lhe sejam reenviadas as respectivas ins-
truções para acesso. Após recebida a solicitação e verificados, de forma satisfatória, 
os documentos apresentados, a Companhia enviará para o e-mail informado ou, em 
sua ausência, para o e-mail solicitante, o link e as instruções de acesso à Plataforma 
Digital, sendo remetido apenas um convite individual por solicitante. Os Acionistas 
que não enviarem a solicitação e a documentação necessária para participação virtual 
até às 10:30 horas do dia 26 de abril de 2022 não poderão participar da Assembleia. 
Observando o disposto no art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os 
acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar, além de documento de 
identificação com foto e dos atos societários que comprovem a representação legal, 
conforme o caso: (a) comprovante expedido pela instituição escrituradora ou agente 
custodiante; e (b) para os acionistas participantes da custódia fungível de ações no-
minativas, extrato da respectiva participação, emitido pelo órgão competente. O repre-
sentante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples, devidamente 
registrada: (a) do último contrato ou estatuto social; e (b) da documentação societária 
que outorgue poderes e representação (ato de eleição do administrador e, conforme o 
caso, procuração). No tocante aos fundos de investimento, a representação caberá à 
instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. 
Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos docu-
mentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, 
deverá apresentar cópia do último regulamento do fundo, devidamente registrado. 
Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação 
deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das 
S.A., devendo o instrumento de procuração observar o disposto no art. 654 da Lei 
10.406/2002. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser re-
presentadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Com-
panhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126, §1º da Lei 
das S.A. No caso de acionistas pessoas jurídicas, estas poderão ser representadas 
por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e 
segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de o procurador ser acionista, 
administrador da Companhia ou advogado. A Companhia não exige o reconhecimento 
de firma, notarização, consularização e/ou tradução juramentada dos documentos. O 
link e as instruções a serem enviados pela Companhia são pessoais e intransferí-
veis e não poderão ser compartilhados com terceiros, sob pena de responsabilização 
do acionista. Na data da Assembleia, o acesso à plataforma digital para participação 
estará disponível a partir de 30 minutos de antecedência, sendo que o registro da 
presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso do 
respectivo acionista, ou seu representante, conforme instruções e nos horários aqui 
indicados. Após o início da Assembleia, não será possível o ingresso do acionista, 
independentemente da realização do cadastro. Assim, a Companhia recomenda que 
os acionistas acessem a plataforma digital para participação da Assembleia com pelo 
menos 30 minutos de antecedência. A Companhia ressalta que será de responsabili-
dade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com 
a utilização das plataformas para participação da Assembleia por sistema eletrônico, e 
que a Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização 
e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam 
sob controle da Companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a 
serem deliberadas na Assembleia estarão à disposição dos acionistas na sede so-
cial da Companhia e nas páginas eletrônicas na rede mundial de computadores da 
Companhia (http://www.ri.energisa.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). Por fim, ressalta-se que, como a 
Assembleia será realizada exclusivamente de modo digital, não haverá a possibilidade 
de os acionistas comparecerem presencialmente. Presidente Prudente, 29 de março 
de 2022. Ivan Müller Botelho - Presidente do Conselho de Administração.

O Monitor Mer-
cantil perguntou 
a quatro espe-

cialistas (o depoimento de 
Adriano Pires está na pri-
meira página) se a privatiza-
ção da Petrobras resolveria 
o problema da variação de 
preços dos combustíveis 
no Brasil. Os comentários 
foram feitos concedido an-
tes da saída do general Sil-
va e Luna e a indicação de 
Adriano Pires à presidência 
da Petrobras.

Álvaro Bandeira, eco-
nomista

Não, não acho que a 
privatização da Petrobras 
resolveria o problema dos 
preços dos combustíveis 
no Brasil. A melhor forma 
é a paridade internacional. 
Qualquer coisa diferente 
disso, ainda que temporá-
rio, causa algum estresse. O 
governo, numa época críti-
ca como essa, pode até ten-
tar subsidiar durante algum 
tempo, mas certamente isso 
causaria algum estresse.

Numa eventual privati-
zação, eu diria que quem 
comprasse a participação 
do governo na Petrobras 
manteria a paridade inter-
nacional. Trabalhar com 
preços mais baixos bloqueia 
o investimento, que por de-
finição nessa área, já é de 
risco. Os investimentos ex-
ternos, que são volumosos, 
não seriam feitos, pois nin-
guém vai querer prospectar 
e refinar petróleo no Brasil 
tendo que vender a preços 
mais baixos que o mercado 
internacional.

Na minha opinião, o que 
resolve, efetivamente, é o 
governo usar os dividendos 
que recebe da Petrobras e 
os recursos provenientes de 
leilões de campos explora-
tórios da forma como bem 
lhe aprouver, certamente fa-
zendo com que isso progrida 
para uma situação em que ele 
possa gastar o dinheiro. O 
governo poderia dar subsídio 
direto no preço do combus-
tível, o que não seria bom, ou 
subsidiar a taxa de juros para 
compra de ônibus e cami-
nhões novos que consomem 
menos combustível, inclusive 
elétricos.

É importante que tenha-
mos um marco regulatório 
que seja confiável para que 
o investimento no setor de 
óleo e gás não saia do país 
como aconteceu no Gover-
no Dilma Rousseff.

Há uma outra situação: é 
necessário contornar o car-
tel de distribuição, princi-
palmente nas regiões norte 
e nordeste. Além disso, o 
governo pode e deve redu-
zir a carga tributária que é 
responsável por uma boa 
parte do preço final do 
combustível na bomba.

Harold Thau, sócio-
-fundador e analista-che-
fe (CNPI) de equity rese-
arch da Técnica

Com o impacto da eleva-
ção do preço do petróleo no 
mercado internacional, com 
o barril subindo 120% em 
dólar em cerca de 15 me-
ses, os governos mundiais 
e brasileiro se viram diante 
de um dilema, já que a Rús-
sia é o 2º maior exportador 
de petróleo do mundo e o 
maior exportador de gás.

Para que os preços dos 
derivados de petróleo não 
causassem um impacto ain-
da mais forte na inflação 
brasileira, várias propostas 
foram apresentadas, desde 
soluções pontuais, como o 
congelamento dos valores 
dos impostos estaduais inci-
dentes sobre a circulação do 
petróleo e seus derivados, à 
isenção de impostos fede-
rais sobre a venda de deriva-
dos. Outras de cunho mais 
definitivo, como a criação 
de um fundo de estabiliza-
ção, que buscaria amortecer 
as variações de preço, ou a 
adoção de uma nova polí-
tica de preços da Petrobras 
que passasse a refletir os 
custos de fato incorridos, e 
não a variação dos preços 
internacionais.

A privatização da Petro-
bras voltou a ser encara-
da como uma opção para 
minimizar as variações de 
preço dos derivados. Neste 
contexto, é importante fri-
sar que a sua privatização 
não representa uma solução 
de curto prazo para os ele-
vados preços do petróleo e 
de seus derivados no Brasil.

Deve-se considerar que já 
houve a abertura do merca-
do brasileiro, com a explo-
ração de petróleo por parte 
de empresas estrangeiras 
e nacionais. A Petrobras 
também iniciou a venda de 
ativos que não considera es-
senciais no seu plano estra-
tégico. Em 2021, vendeu a 
Refinaria Landulpho Alves 
na Bahia e pretende vender 
mais sete refinarias. Os ga-
sodutos das regiões Norte, 
Nordeste e Sudeste foram 
vendidos em 2019, assim 
como a BR Distribuidora.

Embora a política estra-
tégica da Petrobras seja de 
se concentrar no seu core 
business, definido como a 
exploração e produção de 
petróleo, também foram 
vendidos poços e campos 
de exploração. Todas es-
tas desmobilizações devem 
continuar ocorrendo. Mais 
leilões visando a explora-
ção e produção de petróleo 
por outras empresas devem 
ser realizados. Também é 
necessário que o Governo 
Federal incentive a insta-
lação de novas empresas, 
aumentando a concorrência 

em todas as atividades da 
cadeia de produção de de-
rivados.

A privatização da Petro-
bras poderá ser realizada 
assim que estiverem con-
cluídos os estudos sobre a 
modelagem mais adequada. 
Isso é essencial para que o 
Estado brasileiro e os con-
sumidores locais possam 
usufruir do melhor impacto 
desta medida.

É importante destacar 
que os principais países do 
mundo, assim como o Bra-
sil, estão desenvolvendo 
fontes alternativas de ener-
gia menos poluentes que os 
combustíveis fósseis, o que 
poderá reduzir a importân-
cia do petróleo a longo pra-
zo como fonte de energia.

Marcio Balthazar da 
Silveira, Sócio NatGas E.

A Petrobras é uma com-
panhia com maioria privada 
no capital total. O acionista 
Estado detém 50,26% das 
ações ordinárias com di-
reito a voto. Transformá-la 
numa empresa com maioria 
de controle privado signifi-
caria, para o Estado, vender 
não mais que 1,26% das 
ações que lhe pertencem, 
sem maiores considerações 
sobre a forma de como isto 
poderia acontecer.

Por ser uma companhia 
com o capital transaciona-
do na B3 ou na Nyse, a Pe-
trobras se submete às regras 
estabelecidas no mercado 
de capitais pela SEC, CVM 
ou a ESMA na União Euro-
peia. São agências indepen-
dentes que buscam a regu-
lamentação e o controle dos 
mercados financeiros visan-
do a transparência, difusão 
da informação das compa-
nhias objeto de regulação e 
o zelo pela boa governança 
corporativa.

Práticas que possam su-
gerir ou promover descon-
fiança ao processo de ges-
tão da companhia, qualquer 
que seja a sua composição 
de capital, majoritária es-
tatal ou privada, poderão 
promover o desinteresse de 
investidores e serem carac-
terizadas por seus acionistas 
como “gestão temerária”. 
Sua administração poderá 
ser colocada sob suspeição 
na medida em que assume 
riscos que extrapolam os 
seus limites e aquilo que o 
mercado reconhece como 
transparência. Esse risco 
será precificado negativa-
mente pelos credores.

Aconteceu no passado 
recente, quando governan-
tes se valeram da posição 
enquanto representantes 
do acionista majoritário, 
a União, e promoveram 
ações junto à diretoria e o 
conselho de administração 
da companhia com o con-

gelamento de preços dos 
derivados e a contratação 
de investimentos mal deci-
didos ou inconclusos, que 
quase levaram a Petrobras à 
insolvência.

Seja controlada pelo Es-
tado ou por acionistas pri-
vados, ao se substituir a 
atual política de preços de 
derivados da Petrobras, uma 
nova política terá que ser 
proposta, proporcionando 
a mesma transparência que 
signifique e assegure a am-
pliação da competição com 
igualdade de condições en-
tre todos os que possam se 
interessar pelo ingresso em 
um mercado das dimensões 
do brasileiro.

O mercado será capaz de 
promover essa transparên-
cia, e a ANP terá que estar 
capacitada para promover a 
arbitragem entre os agentes 
ao longo de toda cadeia. Va-
le lembrar que aí se incluem 
também revendedoras e 
transportadoras de deriva-
dos, sobre as quais terá que 
se efetuar um acompanha-
mento acurado de forma a 
se evitar a formação de car-
téis e abusos.

Qualquer investidor pri-
vado que se possa interessar 
em ingressar como acionis-
ta controlador na Petrobras 
irá exigir, ou ao menos en-
xergar, garantia de cumpri-
mento de contratos e a não 
interferência de governan-
tes de ocasião na autonomia 
da companhia.

Administrar preços, ou 
impor à companhia qual-
quer forma de controle, 
implicará para a Petrobras 
reassumir a integralidade 
do refino – um retorno im-
provável – e comprometer 
recursos para investimento 
em refinarias, processamen-
to e logística de movimen-
tação de óleo e gás natural 
em vez de concentrá-los 
em exploração e produção, 
atividade que é o “core bu-
siness” de uma corporação 
de petróleo.

Há que se fortalecer a 
Petrobras, estatal ou pri-
vada, para que transforme 
efetivamente a sua liderança 
e conhecimento em explo-
ração e produção de óleo e 
gás natural em riqueza para 
a nação.

O mundo busca com 
urgência a independência 
do suprimento de óleo e 
gás natural da Rússia com 
a diversificação em opções 
confiáveis. Com o petróleo 
alcançando valores acima 
dos US$ 110/bbl, o país 
não pode desistir ou adiar 
o desenvolvimento do seu 
potencial de reservas em 
áreas onde a Petrobras já 
demonstrou excelência tec-
nológica.

Coordenação: Jorge Priori

A privatização da Petrobras e os preços dos combustíveis
Especialistas destacam que venda da estatal não modificaria quadro

Adriano Pires
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LECCA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
CNPJ/MF nº 07.652.226/0001-16 

Balanços patrimoniais Em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  2º Semestre de 2021 e Exercícios findos em 31/12 (Em MR$)

Demonstrações do Resultado 2º Semestre de 2021 e Exercícios findos
 em 31/12 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

 Demonstrações dos fluxos de caixa 2º Semestre de 2021
 e Exercícios findos em 31/12 (Em MR$)

Demonstrações do resultado abrangente 2º Semestre de 2021
 e Exercícios findos em 31/12 (Em MR$)

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis de 31/12/2020 (Em MR$)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 31/12/2021. A LECCA CFI tem como estratégias a expansão das suas carteiras de crédito e de captação junto aos nossos clientes. Além disso, a empresa está atenta aos movimentos de mercado no tocante a novos 
produtos e novas soluções tecnológicas. Seguimos priorizando o aprimoramento dos controles de riscos, políticas e procedimentos de controles internos, visando atender às recomendações do Banco Central do Brasil e as boas práticas de mercado. O posi-
cionamento no mercado é revisado semestralmente, ou sempre que necessário, observando e mensurando as condições econômicas e financeiras, política, legal e de mercado que podem causar algum desvio de rota. A estratégia é pautada em assegurar 
uma posição sólida e com rentabilidade consistente, proporcionando ao longo de sua trajetória agregar valor ao capital, bem como contribuindo para o desenvolvimento sustentável, dentro dos limites definidos pela Diretoria. Possuímos carteiras de clientes de 
crédito e de captação. Seguindo a estratégia de expansão, atuamos no crédito para pessoas físicas e jurídicas, sendo o primeiro em sua maioria de crédito consignado, e o segundo, particularmente para empresas do middle market. A captação de recursos 
no mercado é realizada através da emissão títulos de renda fixa. Anualmente, a estratégia da LECCA CFI é reavaliada com a finalidade de ajustar o posicionamento quando necessário e corrigir eventuais desvios da rota preestabelecida. Todas as decisões 
estratégicas tomadas pela Diretoria são pautadas no Código de Ética da Organização e são avaliadas periodicamente, buscando assegurar balanço sólido e rentabilidade consistente, proporcionando agregar valor ao capital, bem como contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável, dentro dos limites de risco estabelecido pela Diretoria.  A Diretoria

1. Contexto Operacional. A Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“CFI”) 
é a instituição líder do Conglomerado Financeiro formado com a Lecca Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., perante o Banco Central do Brasil (BACEN). A CFI 
tem como principais objetivos a concessão de crédito pessoal, empresarial e a conces-
são de crédito direto ao consumidor (CDC). Além dos recursos próprios a CFI capta 
no mercado via emissão de Letras de Câmbio (LC), Recibos de Depósitos Bancários 
(RDB) e Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE). A sede da CFI está loca-
lizada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua São José, 20 - sala 201, bairro 
Centro. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. 2.1. Base de apresen-
tação. O Real é a moeda funcional da instituição. As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em milhares de reais e foram arredondadas para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações contábeis foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições do 
Sistema Financeiro Nacional, emanadas das normas e instruções do Banco Central 
do Brasil e em consonância com o COSIF - Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional. As demonstrações contábeis do semestre e exercício findos em 
31/12/2021 foram aprovadas pela administração em 23/03/2022. As demonstrações 
contábeis estão apresentadas comparativamente em observância aos termos da Re-
solução BCB nº 2, de 12/08/2020, observando que: i) o Balanço Patrimonial ao final do 
período corrente está comparado com o Balanço Patrimonial do final do exercício social 
imediatamente anterior; e ii) as demais demonstrações contábeis estão comparadas 
com os mesmos períodos do exercício social anterior para as quais foram apresenta-
das. A Administração avaliou a habilidade da CFI de continuar operando normalmente e 
está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no 
futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerte-
za material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar 
operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse 
princípio. 2.2. Alteração nas normas contábeis brasileiras. Com relação às normas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, relacionadas ao processo 
de convergência às normas internacionais de contabilidade, foram adotados para fins 
de elaboração e divulgação das demonstrações contábeis apenas os pronunciamentos 
aprovados pelo Banco Central do Brasil, sendo as principais alterações introduzidas e 
que impactaram as demonstrações contábeis:
Pronuncia-
mento TécnicoDescrição

Resolu-
ção CMN

CPC 00 (R2)
Estrutura conceitual para elaboração e
 divulgação de relatório contábil financeiro 4.144/12

CPC 01 (R1) Redução do valor recuperável de ativos 3.566/08

CPC 02 (R2)
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio
 e conversão de demonstrações contábeis 4.524/16

CPC 03 (R2) Demonstração do Fluxo de Caixa 4.818/20
CPC 04 (R1) Ativo Intangível 4.534/16
CPC 05 (R1) Divulgação sobre partes relacionadas 4.818/20
CPC 10 (R1) Pagamento baseados em ações 3.989/11

CPC 23
Políticas contábeis, mudança de estimativa 
e retificação de erro 4.007/11

CPC 24 Evento Subsequente 3.973/11
CPC 25 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 3.823/09
CPC 27 Ativo Imobilizado 4.535/16
CPC 33 (R1) Registro contábil e evidenciação de benefícios a empregados 4.877/20
CPC 41 Resultado por ação 4.818/20
CPC 46 Mensuração a Valor Justo 4.748/19
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. a. Caixa e equivalentes de caixa. Incluem, 
conforme Resolução CMN nº 4.720/19, dinheiro em caixa, depósitos bancários, aplica-
ções interfinanceiras de liquidez e demais investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com risco insignificante de mudança de valor, com prazo de vencimento, na data de 
aquisição, igual ou inferior a 90 dias. As aplicações interfinanceiras de liquidez estão 
registradas a valor presente, líquidas dos custos de transação incorridos, calculados 
“pro-rata dia” com base na taxa efetiva das operações. b. Títulos e valores mobiliá-
rios. Os títulos e valores mobiliários são classificados nos termos da Circular BACEN nº 
3.068/01, em três categorias apresentadas abaixo: I. Títulos para negociação - adquiri-
dos com o objetivo de serem ativa e frequentemente negociados, ajustados pelo valor 
de mercado, em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses 
títulos são reconhecidos no resultado do período; II. Títulos disponíveis para venda - 
que não se enquadrem como para negociação nem como mantidos até o vencimento 
e são registrados pelo custo de aquisição com rendimentos apropriados a resultado 
e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à conta destacada do patrimônio 
líquido, deduzidos dos efeitos tributários; III. Títulos mantidos até o vencimento - ad-
quiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até 
o vencimento, são avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos em 
contrapartida ao resultado do período. c. Operações de crédito e outros créditos 
(operações com características de concessão de crédito). Registradas a valor 
presente, calculadas “pro-rata dia” com base na variação do indexador e na taxa de 
juros pactuados, sendo atualizadas até o 59º dia de atraso, observada a expectativa 
do recebimento. A partir do 60º dia, o reconhecimento no resultado ocorre quando do 
efetivo recebimento das prestações. d. Provisão para crédito de liquidação du-
vidosa. Constituída com base na análise dos riscos de realização dos créditos, em 
montante considerado suficiente para a cobertura de eventuais perdas, considerando 
o provisionamento mínimo requerido na Resolução CMN nº 2.682/99. e. Imobilizado 
de Uso. Estão demonstrados pelo custo de aquisição e são depreciados pelo método 
linear com base em taxas anuais variáveis de 4% (imóveis de uso), 10% (Instalações, 
Móveis e Equipamentos de Uso) e 20% (Equipamentos e Sistemas de Processamento 
de Dados). f. Passivo Circulante. O passivo circulante está demonstrado pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar-
gos e variações monetárias incorridos. g. Depósitos a prazo e recursos de aceites 
cambiais. Estão demonstrados pelo valor da exigibilidade, acrescido dos encargos 
incorridos até a data do balanço (“pro rata dia”). h. Contas a Pagar e Fornecedores. As 
contas a pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo valor dos serviços prestados 
ou produtos adquiridos. i. Provisões. São reconhecidas quando: i) a instituição tem 
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado e eventos passados; é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e ii) o 
valor possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor 
presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação. j. Tributos. 
Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir:
Tributos Alíquotas
Imposto de renda - IR (15% + adicional de 10%) 25%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (até 30/06/2021) 15%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (de 01/07 a 31/12/21) 20%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (a partir de 01/01/22) 15%
PIS/Pasep 0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 4%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 2% ou 5% (*)
(*) Para o serviço de administração de fundos, colocação de títulos, corretagens a 
alíquota é 2% e para o serviço de custódia e outros serviços é de 5%. A forma de tribu-
tação é Lucro Real anual com balancetes de suspensão e redução. A provisão para o 
Imposto de Renda e para a Contribuição Social, quando devidos, são calculados com 
base nas leis tributárias em vigor na data do balanço, incluindo o adicional do Imposto 
de Renda, sobre o lucro anual excedente de R$ 240 mil. k. Ativos e Passivos Con-
tingentes. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 
contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios descritos a 
seguir: • Contingências ativas: Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, 
exceto quando da existência de evidências que garantam a sua realização; sobre as 
quais não cabem mais recursos. • Contingências passivas: São reconhecidas nas 
demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e 
da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações 
e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os 

passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídi-
cos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas 
como perda remota não requerem provisão e divulgação. l. Reconhecimento das 
Receitas e Despesas. As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime 
de competência. m. Ativo e passivo circulante, ativo realizável e passivo exigível 
a longo prazo. Demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade, incluindo 
os rendimentos, encargos e variações monetárias auferidas e incorridas até a data do 
balanço. Os valores realizáveis e exigíveis até um ano após a data-base são classifi-
cados no Circulante e após um ano da data-base, no Longo prazo. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa. Estão compostos da seguinte forma:
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Disponibilidades 142 1.279
Aplicações em depósitos interfinanceiros (Nota 4.i) - 698
Títulos de Renda Fixa - LFTs (Nota 4.ii) - 753
Cotas de Fundos de Investimentos (Nota 4.iii) 23.791 10.402
Total 23.932 13.132
4.i. As aplicações interfinanceiras de liquidez são representadas por certificados de 
depósitos interbancários, com prazos de vencimento máximo em até 90 dias, no mon-
tante de R$ 0 (31/12/2020 - R$ 698). 4.ii. Os Títulos de Renda Fixa são representados 
por Letras Financeiras do Tesouro (LFT) com prazo de vencimento para março de 
2021 no montante de R$ 0 (31/12/2020 - R$ 753). 4.iii. As aplicações em cotas de 
fundo de investimento não possuem prazo de vencimento final e estão mantidas em 
fundos de liquidez diária, no montante de R$ 23.791 (31/12/2020 - R$ 10.402). Os 
Títulos de Renda Fixa e as aplicações em Cotas de Fundos de Investimento estão 
classificados na categoria de “Títulos para negociação”. 5. Operações de Crédito. As 
operações de crédito e outras operações com características de concessão de crédito 
podem ser assim demonstradas: a. Operações de crédito. 
i. Por modalidade de crédito: 31/12/2021 31/12/2020
Modalidade de crédito Saldo Provisão Saldo Provisão
Empréstimos 62.959 2.889 54.066 2.265
Financiamentos 166 1 260 1
Total 63.125 2.890 54.326 2.266
ii. Por nível de risco e faixa de vencimentos:

31/12/2021 31/12/2020
Nível 

de 
risco

A vencer
Venci-

das
Em até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
Após 12 

meses Total
Provi-

são Total
Provi-

são
A - 17.336 28.244 9.252 54.832 274 48.666 243
B 673 1.025 1.039 543 3.280 33 1.255 13
C 328 197 382 158 1.065 32 1.832 55
D 119 111 216 102 548 55 276 28
E 165 118 234 90 607 182 278 83
F 202 103 188 54 547 273 241 120
G 204 135 248 96 683 478 181 127
H 820 228 378 137 1.563 1.563 1.597 1.597

Total 2.511 19.253 30.929 10.432 63.125 2.890 54.326 2.266
iii. Por tipo de cliente e atividade econômica: 31/12/2021 31/12/2020
Setor: Pessoas físicas 40.556 20.464

Pessoa jurídica - Comércio 20.390 33.862
Pessoa jurídica - Industria 424 -
Pessoa jurídica - Outros Serviços 1.755 -

Total 63.125 54.326
b. Outros créditos - com característica de concessão de crédito. Composto, ex-
clusivamente por créditos a receber referentes a operações de recebíveis com o setor 
de comércio. Os níveis de risco e as faixas de vencimento, podem ser demonstrados 
da seguinte forma:

31/12/2021 31/12/2020
Nível de 

risco
Ven- 

cidas
A vencer Pro- 

visão
Pro- 

visãoEm até 3 meses De 3 a 12 meses Total Total
A - 15.081 - 15.081 75 11.632 58
B 370 - - 370 4 - -

Total 370 15.451 - 15.451 79 11.632 58
c. Créditos baixados para prejuízo, renegociação e recuperação. No exercício 
findo em 31/12/2021 houve R$ 2.303 referente a baixa de créditos para prejuízo 
(31/12/2020 - R$ 2.270) e R$ 709 referente à recuperação de créditos baixados para 
prejuízo (31/12/2020 - R$ 682). d. Efeito de ajustes decorrentes de inspeção remota 
do Banco Central do Brasil. Em 24 de dezembro de 2021, a Lecca CFI recebeu o 
resultado de inspeção remota realizada pelo Banco Central do Brasil com referência 
à data-base de 31 de março de 2021 com apontamentos sobre aspectos da carteira 
de crédito como critérios de provisionamento, registro de operações e o respectivo 
sistema de controles internos. Dentre as medidas de melhoria apontadas, havia a re-
comendação de adoção do modelo interno de classificação das operações de crédito, 
além de seu aprimoramento para as operações com exposição igual ou superior a R$ 
50. Considerando que a inspeção remota foi efetuada com referência à data-base de 
31/03/2021, foi feita uma análise da evolução desses contratos no decorrer do exercício 
de 2021 o que indicou a liquidação regular de 65% dos clientes apontados pelo Banco 
Central do Brasil e o restante apresentando boa performance histórica, portanto, sem 
indicativos do agravamento da inadimplência ou dos níveis de risco de cada operação 
remanescente. Sobretudo em função do histórico dessas operações, foi feito o levanta-
mento individualizado dos clientes com operações em aberto em 31/12/2021 e aplicado 
o rating apurado com base no modelo interno, acarretando uma provisão complementar 
de R$ 407 em 31/01/2022. 6. Outros Créditos - Diversos. Em 31/12/2021 a CFI possui 
outros créditos a receber, composto substancialmente, por valores a receber por meio 
de repasse de contratos, no montante de R$ 519 (31/12/2020 - R$ 1.984). 
7. Imobilizado de Uso 31/12/2021 31/12/2020
Imobilizado de uso Valor de custo Depreciação Valor líquido Valor líquido
Edificações - - - 667
Instalações - - - 155
Máquinas e equipamentos - - - 30
Total - - - 852
O imobilizado de uso foi baixado em setembro de 2021 com base em contrato de 
compra e venda dos bens imobilizados. 
8. Depósitos 31/12/2021 31/12/2020

Depósitos Total
Até 90 

dias
De 91 a 

180 dias
De 181 a 
365 dias

Acima de 
365 dias Total

Depósito interfinanceiro 633 - - 633 - 502
Depósito a prazo 65.564 30.398 16.514 3.504 15.148 36.969
Total 66.197 30.398 16.514 4.137 15.148 37.471
Em 31/12/2021 os depósitos a prazo são representados por Certificado de Deposito 
Bancário remunerados à taxa referencial de juros (CDI) ou prefixados com taxas entre 
4,5080% a.a. e 12,6825% a.a. (31/12/2020 – taxa referencial de juros (CDI) ou prefi-
xados com taxas de 2,57% a.a.). 9. Recursos de Aceites Cambiais

Recursos e  
 aceites cambiais

31/12/2021 31/12/2020

Total
Até 90 

dias
De 91 a 

180 dias
De 181 a 
365 dias

Acima de 
365 dias Total

Letra de câmbio - pré 217 186 579 402 3.050 5.664
Letra de câmbio - pós 238 305 278 386 1.269 11.763
Total 455 491 857 788 4.319 17.427
Em 31/12/2021 e 31/12/2020 os recursos de aceites cambiais são representados por 
letras de câmbio (LCs) remuneradas com base na taxa referencial de juros (CDI) ou 
prefixados com taxas entre 11,00% a.a. a 14,00% a.a. (31/12/2020 entre 10,1% a.a. a 
14% a.a.). 10. Outras Obrigações. a. cobrança e arrecadação de tributos e asse-
melhados. Em 31/12/2021, estão representadas por IOF no montante de R$ 1.240 
(31/12/2020 - R$ 111). b. Fiscais e previdenciárias. Em 31/12/2021 as obrigações 
fiscais e previdenciárias são representadas por impostos e contribuições a recolher, 
dentre eles IRPJ e CSLL no montante de R$ 577 (31/12/2020 - R$ 325). 
c. Diversas 31/12/2021 31/12/2020
Contas a pagar 381 180
Comissão a correspondentes 1.687 1.396
Credores diversos 3.100 1.907
Contingências (Nota 11) 619 795
Total 5.787 4.278
Curto prazo 5.168 3.483
Longo prazo 619 795

11. Passivos Contingentes. As contingências são avaliadas com base nas melhores 
estimativas da Administração, levando em consideração a opinião dos assessores 
jurídicos e são classificadas de acordo com as determinações do CPC 25 – Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovada pelo Banco Central do Brasil 
através da Resolução CMN nº 3.823/09. Em 31/12/2021 a CFI possui processos com 
probabilidade de perda provável e possível nos valores de R$ 619 e R$ 293, respec-
tivamente (31/12/2020 - R$ 795 e R$ 882). 12. Imposto de Renda e Contribuição 
Social. Em 31/12/2021 e 31/12/2020 o imposto de renda foi calculado a alíquota de 
15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% e Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido dos setores financeiro e segurador de 20%. 13. Capital Social. O 
Capital Social está representado por 19.500.000 ações ordinárias sem valor nominal, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, de domiciliados no 
país. 14. Receitas de Intermediação Financeira.O saldo desse grupo está compos-
to substancialmente da seguinte forma: 
Descrição 2o Sem/2021 31/12/2021 31/12/2020
Rendas de empréstimos 14.445 26.364 20.858
Rendas de financiamentos 1.877 4.013 4.610
Recuperação de créditos baixados
 como prejuízos 296 709 682
Total 16.618 31.086 26.150
15. Outras Despesas Administrativas. As outras despesas administrativas estão 
assim representadas:

Descrição 2ºSem/2021 31/12/2021 31/12/2020
Despesas de Água, Energia e Gás 17 30 47
Despesas de Aluguéis 82 114 207
Despesas de Comunicações 248 488 334
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens              6 9 8
Despesas de Material 1 1 3
Despesas de Processamento de Dados 1.554 3.180 2.683
Despesas de Publicacoes - 24 23
Despesas de Serviços do Sistema Financeiro 50 201 171
Despesas de Serviços de Terceiros 13.931 27.076 20.613
Despesas de Servicos Técnicos Especializados 448 908 917
Outras Despesas Administrativas 1.100 2.147 3.012
Despesas de Depreciação 12 45 57
Total 17.448 34.222 28.074
16. Partes Relacionadas. As transações com partes relacionadas são efetuadas em 
taxas e condições usuais de mercado e estão assim representados:
Empresas do mesmo grupo econômico 31/12/2021 31/12/2020
Depósitos Interfinanceiros 633 502
Depósitos a prazo 3.526 2.394

Controlador e membros da família 688
Depósitos a prazo 258 1.202

Total 847 4.098
17. Gerenciamento de Risco. A gestão de riscos das operações é realizada por meio de 
políticas internas e equipes multidisciplinares, independentes das áreas de negócio da 
CFI, que monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluin-
do os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Essas estruturas de gerencia-
mento estão discriminadas nos relatórios anuais e no site da CFI. A estratégia de gestão 
de risco e os respectivos efeitos nas demonstrações contábeis atendem plenamente 
ao disposto pela Resolução nº 4.557 do CMN e estão resumidos da seguinte forma:
a. Limites operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio líquido – CFI 20.015 20.747
Nível 1 20.015 20.747
Capital Principal 20.015 20.747

Patrimônio de Referência (PR) - (a) 20.655 21.449
Patrimônio de Referência Exigido (PRE) 12.006 9.649
Exposição total ponderada pelo risco (RWA) – (b) 150.075 120.617
Risco de Crédito 92.179 74.444
Risco Operacional 57.896 46.173

Índice de Basiléia - (a/b) 12,8% 17,8%
Índice de Imobilização 0,0% 4,1%
Limite para imobilização (LI) 10.327 10.724
Situação para o limite de imobilização - 852
Valor da margem 10.327 9.872

As Resoluções nº 4.192/13 e nº 4.278/13 do CMN dispõem sobre os critérios de 
apuração dos Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, e a resolução 
nº 4.193/13 institui o Adicional de Capital Principal. Para os cálculos das parcelas 
de risco, foram observados os procedimentos das Circulares BACEN nº 3.644/13, 
3.652/13, 3.679/13 e 3.696/14 para risco de crédito, e das Circulares nº 3.640/13 e 
3.675/13 para risco operacional. A CFI optou pela abordagem do indicador básico 
para mensuração do Risco operacional. Em 31/12/2021 e 31/12/2020, todos os limi-
tes operacionais estão devidamente atendidos. b. Gerenciamento de capital. Visa 
o monitoramento, o controle e avaliação da necessidade de capital para fazer face 
aos riscos a que a instituição está sujeita, considerando os objetivos estratégicos 
da instituição. A CFI adota uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de 
capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado nos termos da 
Resolução CMN nº 4.557/17. Atuando de forma conservadora, não assumindo po-
sições de risco no mercado de derivativos, respeitando rigorosamente os limites de 
diversificação e concentração máximos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. 
c. Risco de crédito. Fundamentado na Resolução CMN nº 4.557/17 a exposição ao 
risco de crédito pela CFI está ligada a possibilidade de ocorrência de perdas asso-
ciadas ao não cumprimento, por determinada contraparte, de obrigações relativas 
à liquidação de operações de crédito ou de títulos e valores mobiliários. Todas as 
operações de crédito da CFI são avaliadas conforme Resolução CMN nº 2.682/99 
do BACEN, para correta adequação nas classes de risco e quando necessário o 
respectivo registro de provisão para perda. Instrumentos mitigadores a CFI, além de 
atuar de forma conservadora, respeitados rigorosamente os limites de diversificação 
e concentração máximos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, realiza uma cri-
teriosa seleção de seus clientes. d. Risco de mercado. Fundamentado na Resolu-
ção CMN nº 4.557/17 a exposição ao risco de mercado está ligada a possibilidade de 
oscilações nas taxas de juros e câmbio, nos preços de ações e indicadores de infla-
ção, resultando em variações nos preços dos ativos em geral. A política da instituição, 
em termos de exposição ao risco de mercado é conservadora, com limites definidos 
e validados pela Diretoria Executiva, sendo o cumprimento deste, acompanhado dia-
riamente. e. Risco Operacional. Conforme Resolução CMN n° 4.557/17, informa-
mos que a empresa dispõe de estrutura de gerenciamento do risco operacional, ca-
paz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos associados as suas 
atividades. O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de eventos externos 
ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas. 
A CFI desenvolve tempestivamente políticas, sistemas e controles internos para a 
mitigação e controle de possíveis perdas advindas da exposição aos riscos inerentes 
às suas atividades, com um conjunto de processos e rotinas adequadas às suas 
modalidades operacionais, visando monitorar, controlar e assegurar o cumprimento 
de regras e normas aplicáveis para que práticas inadequadas não comprometam a 
condição dos negócios e acarretem perdas financeiras. 18. Evento Subsequente. 
Conforme descrito na Nota 5.d anterior, foi registrada provisão complementar de R$ 
407 em 31/01/2022 para atendimento ao Banco Central do Brasil, com base nos 
apontamentos decorrentes da última inspeção remota com data-base 31/03/2021. 
19. Fato Relevante - Efeitos da Pandemia Covid-19. Desde o início de jan/2020, 
o surto de corona vírus, que é uma situação que evoluiu rapidamente, continua 
impactando adversamente as atividades econômicas globais. O desenvolvimento 
dessa situação impede qualquer previsão sobre o seu impacto final. Estes eventos 
continuam impactando de forma adversa e contínua as condições econômicas e de 
mercado e desencadearam um período de desaceleração econômica global. Em 
que pese não tenham acarretado até o presente momento em maiores impactos 
aos resultados da instituição, essa situação pode trazer reflexos na precificação e 
recuperabilidade dos ativos da Lecca CFI S.A. A administração está monitorando a 
evolução dessas situações e coordenando sua resposta operacional com base nos 
planos de continuidade de negócios existentes e nas orientações de organizações 
globais de saúde, governos e melhores práticas gerais de resposta à pandemia.

Luís Eduardo da Costa Carvalho - Diretor-Presidente; Dayana Xavier 
Costa Carvalho - Diretora; Igor Jose Moreira Valentim - Diretor;

 Jorge Alves de Souza - Contador - CRC 1RJ038810/O-0

2º Sem./2021 2021 2020
Lucro líquido do período 242 132 748
Resultado abrangente no período 242 132 748

Ativo Nota 2021 2020
Circulante 90.035 73.864
Caixa e equivalentes a caixa 4 23.932 13.132
Operações de crédito 49.999 46.417
Operações de crédito 5.a 52.398 48.437
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 5.a (2.399) (2.020)

Outros créditos 16.104 14.315
Rendas a Receber - 18
Adiantamentos para pagamentos de nossa conta 31 -
Impostos e contribuições a compensar 182 739
Títulos e créditos a receber 5.b 15.451 11.632
Díversos 6 519 1.984
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa 5.b (79) (58)

Não Circulante 10.236 6.495
Realizável a longo prazo 10.236 5.643
Operações de crédito 10.236 5.643
Operações de crédito 5.a 10.727 5.889
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 5.a (491) (246)

Imobilizado de uso 7 - 852
Imóveis de uso - 700
Outras imobilizações de uso - 367
Depreciações acumuladas - (215)

Total do ativo 100.271 80.359
Passivo Nota 2021 2020
Circulante 60.170 34.725
Depósitos 8 51.049 21.322
Depósitos interfinanceiro - ligadas 633 502
Depósitos a prazo 50.416 20.820

Recursos de aceites cambiais 9 2.136 9.484
Letra de câmbio 2.136 9.484

Outras obrigações 6.985 3.919
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 10.a 1.240 111
Fiscais e previdenciárias 10.b 577 325
Díversos 10.c 5.168 3.483

Não Circulante 20.086 24.887
Realizável a longo prazo 20.086 24.887
Depósitos 8 15.148 16.149
Depósitos a prazo 15.148 16.149

Recursos de aceites cambiais 9 4.319 7.943
Letra de câmbio 4.319 7.943

Outras obrigações 10.d 619 795
Díversos 11 619 795

Total do Passivo 80.256 59.612
Patrimônio liquido 20.015 20.747
Capital social 13 19.500 19.500
Reservas de lucros 515 1.247

Total do passivo e do patrimônio liquido 100.271 80.359

Nota 2º Sem./2021 2021 /2020
Receitas da intermediação financeira 16.989 31.634 26.870
Operações de crédito 14 16.618 31.086 26.150
Resultado de operações com títulos e 
valores mobiliários 371 548 720

Despesas da intermediação financeira (4.227) (6.080) (4.800)
Operações de captação no
 mercado aberto (2.111) (3.131) (2.174)
Provisão para créditos de
 liquidação duvidosa (2.116) (2.949) (2.626)

Resultado bruto da
 intermediação financeira 12.762 25.554 22.070
Outras receitas (desp.) operacionais (12.586) (25.488) (21.255)
Receitas de prestação de serviços 6.806 12.659 9.347
Despesas de pessoal (14) (27) (30)
Outras despesas administrativas 15 (17.473) (34.248) (28.074)
Despesas tributárias (1.618) (2.969) (2.181)
Outras receitas operacionais 272 380 667
Outras despesas operacionais (559) (1.283) (984)

Resultado operacional 176 66 815
Resultado não operacional 302 302 -
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro 478 368 815
IR e Contribuição Social (236) (236) (67)
Provisão para imposto de renda 12 (120) (120) (34)
Provisão para contribuição social 12 (116) (116) (33)

Lucro do líquido do semestre 242 132 748
Número de ações 19.500.000 19.500.000 19.500.000
Lucro líquido por ação R$ 0,0124 0,0068 0,0384

Reservas de lucros Lucros acumulados Total
Capital Social Legal Outras Total Exercício atual Exercício anterior

Saldos em 30/06/2021 19.500 383 - 383 (110) 19.773 20.588
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - - - (54)
Lucro líquido do semestre - - - - 242 242 213
Destinação para reserva de lucros - 7 125 132 (132) - -

Saldos em 31/12/2021 19.500 390 125 515 - 20.015 20.747
Mutações do período - - 132 132 110 242 159
Saldos em 31/12/2020 19.500 383 864 1.247 - 20.747 19.999
Distribuição de dividendos - - (864) (864) - (864) -
Lucro líquido do exercício - - - - 132 132 748
Destinação para reserva de lucros - 7 125 132 (132) - -

Saldos em 31/12/2021 19.500 390 125 515 - 20.015 20.747
Mutações do período - - (739) (732) - (732) 748

2º Sem./2021 2021 2020
Atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercicio 242 132 748
Ajustes ao lucro 13 45 57
Depreciações e amortizações 13 45 57
Lucro líquido ajustado do semestre 255 177 805
Atividades operacionais
Instrumentos Financeiros - - 869
Operações de crédito (18.568) (8.175) 1.752
Outros créditos 9.089 (1.789) 3.813
Outros valores e bens 885 - -
Depósitos 32.127 28.726 9.911
Recursos de aceites cambiais (9.804) (10.972) (14.091)
Outras obrigações 3.474 2.890 (4.142)
Caixa (utilizado) / proveniente
 das atividades operacionais 17.458 10.857 (1.083)
Atividades de investimentos
Alienação (Aquisição) de imobilizado de uso 807 807 (154)
Caixa liquido proveniente de (aplicado
 em) atividades de investimento 807 807 (154)
Atividades de financiamentos
Dividendos pagos - (864) -
Caixa liquido proveniente de (aplicado
 em) atividades de investimento - (864) -
(Redução) / aumento de caixa e equiv. de caixa 18.265 10.800 (1.237)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
No início do semestre 5.667 13.132 14.369
No final do semestre 23.932 23.932 13.132
(Redução) / aumento de caixa e equiv. de caixa 18.265 10.800 (1.237)
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da LECCA Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“LECCA CFI”), as quais com-
preendem 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 dos fluxos 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 da 
LECCA Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos 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 responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação à LECCA CFI, 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 responsabi-
lidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Ênfase. Conforme divulgado nas Notas Explicativas “18 - Evento Subsequente” e “5.d - Efeito de ajustes 
decorrentes de inspeção remota do Banco Central do Brasil”, a administração registrou provisão complementar para créditos de 
liquidação duvidosa de R$ 407 mil em 31/01/2022 sobre as operações de crédito remanescentes na carteira desde a inspeção 
remota do Banco Central do Brasil com data-base de 31/03/2021, cuja exposição fosse igual ou superior a R$ 50 mil, com base 
em modelo interno elaborado para cada cliente. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 não contemplam eventuais ajustes dessa provisão se registrada na data-base das demonstrações financeiras. Nossa 
opinião não está ressalvada sobre esse assunto. Outros assuntos. Auditoria do período anterior. As Demonstrações Contábeis 
correspondentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de comparação por força 
das normas emanadas do Banco Central do Brasil, foram anteriormente por nós auditadas de acordo com as normas de auditoria 
vigentes por ocasião da emissão do relatório em 23 de março de 2021, que não conteve nenhuma modificação. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da LECCA CFI é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A admi-
nistração 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 rele-

vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a LECCA CFI continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da LECCA CFI são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações 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 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: a) Identificamos e ava-
liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. b) 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 in-
ternos da LECCA CFI. c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. d) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contá-
bil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a even-
tos 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 di-
vulgações nas demonstrações contábeis 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. e) Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as cor-
respondentes 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, 28 de março de 2022.

AUDIPEC - Auditoria e Perícia Contábil S/S - CRC RJ-N° 0202
Ernesto Patrício Giráldez -  Contador CRC-RJ n° 053.076/O-2

 Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1 

AVISO AOS ACIONISTAS 
A MONTEIRO ARANHA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto 
no art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, 
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que os documentos e 
informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia 29 de abril de 2022, encontram-se à disposição dos Senhores Acio-
nistas, na sede da Companhia, localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, 
290, sala 101-parte, Leblon, Rio de Janeiro - RJ e nos sites da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 
(www.b3.com.br) e da Companhia (www.monteiroaranha.com.br). A Com-
panhia comunica, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela 
legislação aplicável será oportunamente realizada nos jornais habituais.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello

Diretor de Relações com Investidores

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA ORDINÁRIA A SER REALIZADA 
EM 29 DE ABRIL DE 2022. A Administração da MONTEIRO ARANHA S.A., 
sociedade anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - parte, Leblon, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.102.476/0001-92, NIRE 33300108611, registrada na Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código 
nº 8893 (“Companhia”) vem, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76, e 
dos art. 3º e 5º da Instrução CVM 481, convocar os acionistas da Companhia 
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a se realizar 
em 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração 
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 
(ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021; (iii) a fixação do número de membros do Conselho de Administração; 
(iv) a eleição dos membros do Conselho de Administração e seus respectivos 
suplentes; e (v) a fixação da remuneração global anual dos administradores. 
Para participar da Assembleia, os acionistas, ou seus representantes legais, 
deverão apresentar, além de documento de identidade com foto e dos 
atos societários que comprovem a representação legal, conforme o caso: 
(a) comprovante expedido pela instituição escrituradora ou agente custodiante 
com até 3 (três) dias de antecedência da data da Assembleia; (b) instrumento 
de outorga de poderes de representação; e (c) para os acionistas participantes 
da custódia fungível de ações nominativas, extrato da respectiva participação, 
emitido pelo órgão competente. Serão aceitos os seguintes documentos 
de identidade, desde que com foto: Carteira de Identidade de Registro 
Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Registro Nacional de 
Estrangeiro (RNE), passaporte ou carteira de classe profissional oficialmente 
reconhecida. O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar 
cópia, devidamente registrada dos seguintes documentos: (a) do contrato 
ou estatuto social; e (b) do ato societário de eleição do administrador que 
(b.i) comparecer à Assembleia, ou que (b.ii) assinar procuração para que 
terceiro represente a acionista. O representante de fundo de investimento, 
administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo, 
além dos documentos acima relacionados à gestora ou à administradora, 
deverá apresentar cópia simples do regulamento, devidamente registrado. 
Os documentos expedidos no exterior devem conter reconhecimento das 
firmas dos signatários por Tabelião Público, ser apostilados ou, caso o país 
emissor não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), 
legalizados em Consulado Brasileiro, ser traduzidos por tradutor juramentado 
matriculado na Junta, e devidamente registrados. Para a participação por 
meio de procurador, a outorga dos poderes de representação deverá ter sido 
realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos da Lei 6.404/76 e do Código 
Civil, sendo que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente 
poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, 
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira; e (b) as 
pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas em 
conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do 
Código Civil. Excepcionalmente, por força da pandemia de COVID-19, a 
Companhia aceitará a apresentação e envio de cópia simples dos documentos 
acima mencionados e necessários para habilitação e participação na 
Assembleia. Para melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita 
o depósito prévio de cópia dos documentos necessários para participação na 
Assembleia com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência, aos cuidados 
do Departamento de Relações com Investidores (ri@monteiroaranha.com.br). 
A Companhia adotará para esta Assembleia procedimento de voto a 
distância, conforme previsto na Instrução CVM 481/09, permitindo que seus 
acionistas enviem, por meio de seus respectivos agentes de custódia ou da 
instituição prestadora dos serviços de escrituração das ações ou diretamente 
à Companhia, o boletim de voto a distância, conforme disponibilizado pela 
Companhia. Conforme regulamentação aplicável, faculta-se aos acionistas 
titulares, individual ou conjuntamente, de ações representativas de, no mínimo 
5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto (excluídas do cálculo 
as ações mantidas em tesouraria), requerer, por notificação escrita entregue 
à Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia, a adoção 
do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho 
de Administração. Os documentos e informações relativos às matérias 
da Assembleia, incluindo a proposta da administração, encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas 
da Companhia (www.monteiroaranha.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e 
da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Rio de Janeiro, 29 de março 
de 2022. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente do Conselho de 
Administração. Monteiro Aranha S.A.

HATAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 04.688.649/0001-06 

 EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
Na qualidade de administradora da sociedade empresária HATAR 
PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.688.649/0001-
06 e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o 
NIRE 33.2.0830.268-6, por despacho datado de 11/02/2009, CONVOCA, 
todos os seus, sócios para a Assembleia Geral Extraordinária, a ocorrer no 
dia 07 de abril de 2022, às 09:00 horas na sua sede na cidade de Niterói/RJ, 
à Rodovia Amaral Peixoto, nº 2401, 3º andar, sala 301-B, Bairro Baldeador, 
Niterói/RJ, CEP 24.140-005,para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(a) modificação do Contrato Social; (b) Eleição de novos administradores; 
e (c) assuntos gerais. Em obediência ao Artigo 1.074 do Código Civil (Lei 
10.406/2002), a Assembleia instalar-se-á, em primeira chamada com sócios 
representantes de 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com 
qualquer número. Os sócios que não puderem comparecer na data e hora 
poderão se fazer representar por procuradores constituídos através de 
mandato, com especificação precisa dos poderes dos atos autorizados.

Niterói (RJ) 29 de março de 2022.
HELOÍSA HELENA ANTUNES DE ANDRADE

ERRATA DE EDITAL DE LEILÃO
RETIFICA-SE O EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDI-
CIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS, publicado no Jornal Monitor 
Mercantil no dia 16/03/2022, página 6, referente à AÇÃO DE 
EXECUÇÃO proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN 
MACAÉ em face de BFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA– PROCESSO Nº 0293806-10.2017.8.19.0001, que tramita 
na 38ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ; para fazer constar 
que ONDE SE LÊ: ...., Apartamento 1506 situado na Rua Dolo-
res de Carvalho Vasconcelos, nº 110, bairro da Glória - Prolon-
gamento, Macaé, RJ. Matriculado no 2º RGI sob o nº 39166 e 
na Prefeitura sob o nº 01.6.029.0123.0189 (...) atribuo ao imóvel, 
objeto desta avaliação, no estado em que se encontra, o valor 
de R$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais).... LER-SE-Á: ..., 
Apartamento 1506 situado na Rua Dolores de Carvalho Vas-
concelos, nº 110, bairro da Glória - Prolongamento, Macaé, RJ. 
Matriculado no 2º RGI sob o nº 39166 e na Prefeitura sob o nº 
01.6.029.0123.0189 (...) atribuo ao imóvel, objeto desta avaliação, 
no estado em que se encontra, o valor de R$ 130.000,00 (Cento e 
trinta mil reais) ...”. Pelo presente retifica-se e ratifica-se todos os 
demais termos contidos naquele Edital publicado. Rio, 28/03/2022.

RIO VAN COOP - COOPERATIVA DE TRANSPORTE POR 
FRETAMENTO (PESSOAS, CARGAS E AFINS) E TURISMO  LTDA.

CNPJ 014358830001-25, NIRE 33400014791  
RIO VAN COOP - COOPERATIVA DE TRANSPORTE POR FRETAMENTO 
(PESSOAS, CARGAS E AFINS) E TURISMO  LTDA, nome fantasia “Rio 
Van Coop”, vem por meio do presente, e, através de seu representante 
legal abaixo assinado, em conformidade com suas atribuições definidas 
no art.35, inc. I  do Estatuto Social desta Cooperativa e art.38 parágrafos 
2º e 3º da Lei 5764/71, CONVOCAR TODOS OS COOPERADOS, em dia 
com suas obrigações, para a Assembleia Ordinária a realizar-se no dia 
30/03/2022 as 08h00 horas em sua sede, na Rua Arinos 152 – Jardim 
América – Rio de Janeiro/RJ,  em conformidade com o definido no art.25º 
do estatuto social e artigos 38 da lei 5.764/71, com 1ª Convocação às 
08h00 horas, com presença mínima de 2/3 dos cooperados e, caso não 
observado o quórum, 1 hora depois, em 2ª convocação as 09h00 horas 
com presença mínima de metade + 1 dos cooperados, que se superado, 
em 3ª e última convocação, às 10 horas  com mínimo de 10 cooperados, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Eleição (ões) cargos 
de diretoria e de Conselho Fiscal; (II) Apresentação e deliberação acerca 
da Prestação de Contas pelos órgãos de administração acompanhada 
de parecer do Conselho Fiscal relativo ao período de junho a dezembro 
de 2016(art. 44 item I “a” “b” e “c” da Lei 5.764/71); III) Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, 
no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; IV) assuntos 
sociais: a) acordo de reparcelamento do ISS (procedimento administrativo 
número 11/514.875/2021; b) redução número de cooperados. 

Rio de Janeiro, 29 de de março de 2022.
JOSÉ LUIZ TAVARES ALVES - Presidente.

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.214.014/0001-33 - NIRE 33.3.0016636-0

Assembleia Geral Ordinária - Primeira Convocação: O Presidente do 
Conselho de Administração da TELESPAZIO BRASIL S.A. convoca os Senhores 
Acionistas para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 
11 de abril de 2022, às 9h, na sede da Companhia, situada na Av. Rio Branco, 
1/1803, CEP 20090-003, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) eleger 
os administradores. Informamos que se trata de alteração da convocação 
originalmente efetuada para realização da assembleia no dia 4 de abril de 2022, 
mantidos os anúncios previstos no caput do art. 133 da Lei nº 6.404/76, que foram 
objeto de publicação nas versões impressa e digital do Jornal Monitor Mercantil 
de 25 de fevereiro de 2022; 26-27-28 de fevereiro de 2022; e 3 de março de 2022, 
respectivamente em fls. 4, 4 e 3 das versões impressas. Rio de Janeiro, 29 de 
março de 2022. Jean Marc Gardin - Presidente do Conselho de Administração.

Lei não permite política partidária  
com preços de combustíveis
Silva e Luna: Petrobras ‘não tem espaço para aventureiro’

Por lei, a Petrobras não 
pode fazer política pública 
com os preços dos combus-
tíveis e “menos ainda” polí-
tica partidária. A declaração 
é do demitido presidente 
da estatal, general Joaquim 
Silva e Luna, em seminário 
nesta terça-feira no Supe-
rior Tribunal Militar (STM), 
ressaltando que a estatal 
“não tem espaço para aven-
tureiro”.

No seminário sobre a pe-
troleira, disse que Petrobras 
compete livremente com 
qualquer ente do mercado, 
prática que encontra difi-
culdades de explicar isso à 
sociedade. “Conversando 
com autoridades de alto 
nível, você explica isso, ele 
entende. Aí muda para o 
emocional e ela pergunta: 
por que não baixa o preço 
do petróleo, por que não 
coloca não sei o que, por 
que não faz política públi-
ca? Por quê? Porque é lei, é 
lei”, acrescentou.

“Tem responsabilida-
de social? Tem. Pode fazer 
política pública? Não. Po-
de fazer política partidária? 
Menos ainda”, seguiu. O 
general disse que “empre-
sas que tabelaram combus-
tíveis tiveram perda de ca-

pacidade de investimento”, 
ressaltando que “essa dívida 
monstra da Petrobras foi de 
tabelamento de preço”. 

Silva e Luna, questionado 
por jornalistas sobre o moti-
vo de sua saída da Petrobras 
se reservou a dizer que o as-
sunto é “complexo”. “Vou 
passar por um período de 
silêncio. Pretendo conver-
sar com toda a imprensa, 
colocar informações e tirar 
dúvidas, até pela reputação 
da empresa que pode estar 
sendo arranhada”, afirmou.

Mercado reage

No contexto interno, um 
dia depois de o presidente 
Jair Bolsonaro ter anuncia-
do o nome do economista 
Adriano Pires, diretor do 
Centro Brasileiro de Infra-
estrutura (CBIE), para o 
comando da Petrobras, os 
agentes do mercado finan-
ceiro tiveram uma reação 
positiva.

A ação da Petrobras (PE-
TR4) foi uma das mais ne-
gociadas. No Ibovespa, o 
papel chegou a ser cotado a 
R$ 32,32, após abrir valen-
do 32,30, mas fechou a R$ 
32,31, com valorização de 
2,24%. A confirmação do 

nome de Adriano Pires se-
rá divulgada na Assembleia 
Geral da Petrobras marcada 
para 13 de abril.

Com todo o desgaste 
do general Joaquim Silva e 
Luna à frente da estatal, a 
troca era algo certo. Ele, no 
entanto, reagiu mal. Nas en-
trevistas concedidas nesta 
terça-feira fez várias men-
ções de desagrado. Inclu-
sive disse que a estatal não 
pode fazer política partidá-
ria. Luna e Silva seguirá no 
cargo até o próximo mês.

Mas o mercado recebeu 
bem a notícia da substitui-
ção na presidência da Petro-
bras, reportou nesta terça-
-feira (29) Marcelo Oliveira, 
CFA e fundador da Quant-
zed, empresa de tecnologia 
e educação para investido-
res. Segundo ele, o nome 
de Adriano Pires foi visto 
como uma escolha técnica 
e, mesmo com o petróleo 
caindo, a ação performou 
bem. “Na verdade, o que o 
mercado quer ver é a ma-
nutenção da paridade do 
preço dos combustíveis à 
cotação internacional. Não 
se vê um controle de preços 
em que a Petrobras vá arcar 
com a diferença. O que se 
enxerga é um fundo estabi-

lizador para que as diferen-
ças entre o preço praticado 
e cotação internacional não 
sejam tão extensas”, atesta. 
Nesta terça-feira o mercado 
amanheceu recebendo al-
guns headlines sobre a nego-
ciação de um possível avan-
ço no acordo entre Rússia 
e Ucrânia, o que animou os 
mercados. 

“O ministro de defesa 
russo Medinsky afirmou 
que havia feito alguns pas-
sos para diminuir a pressão 
da guerra na Ucrânia na re-
gião de Kiev e que estariam 
agora indo para uma fase 
prática disso, apesar de não 
significar ainda um cessar 
fogo”, citou o analista. Se-
gundo ele, “a cada notícia 
positiva vinda de um possí-
vel cessar fogo na Ucrânia, 
iremos ver os ativos que es-
tavam mais largados como 
varejo e tech se destacarem, 
o que ocorreu hoje. Vejo 
um bom momento para to-
mar um pouco de risco nes-
ses setores. 

Oliveira lembra que os 
ativos de commodities e 
blue chips andam antes. Ago-
ra eles têm menos upside 
do que esses outros setores 
e os investidores devem ir 
atrás disso.



21Monitor Mercantil l Quarta-feira, 30 de março de 2022 Financeiro

Relatório da Administração
Apresentamos as demonstrações financeiras da Genial Institucional Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A (“Genial Institucional”) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
em consonância com as normas do Banco Central do Brasil – “Bacen”, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Genial Institucional Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“Corretora”) atua, principalmente, nos mercados de câmbio títulos e valores mobiliários em seu nome e/ou em nome de terceiros, no balcão e na B3 S.A – Brasil, Bolsa e Balcão. Em 25 de junho de 2021, foi 
deliberado o aumento de capital na Empresa através de sua controladora Genial Investimentos no valor de R$35 milhões. Tal deliberação foi aprovada pelo Banco Central do Brasil em 03 de agosto de 2021. 
Ao final do exercício, os ativos da Genial Institucional totalizavam R$345 milhões, o patrimônio líquido montava R$133 milhões e o resultado apresentou lucro de R$8,5 milhões (R$3,2 milhões em 2020), 
alcançando o faturamento de R$68,2 milhões (R$72 milhões em 2020), mantendo seu histórico de lucratividade. A transformação digital e a utilização de ferramentas e produtos inovadores vem contribuindo 
bastante no enorme crescimento da nossa base de clientes e na nossa captação líquida. Esse é o reflexo da satisfação dos nossos clientes que é o principal foco da nossa operação. Garantir a saúde e a 
segurança de nossos colaboradores, seguindo todos os protocolos diante da crise sanitária imposta pelo Corona Vírus, sem sacrificar o atendimento aos nossos clientes foi um grande desafio no exercício, 
mas o uso da tecnologia possibilitou a manutenção de todos os serviços, canais de comunicação e a segurança de nossos ambientes funcionando. Agradecemos aos nossos colaboradores que nesse período 
de enfrentamento do Covid, estiveram engajados e mantiveram nossas operações em pleno funcionamento, sempre pensando no coletivo e sem deixar de lado nossos princípios que são nossos pilares. Aos 
nossos clientes obrigado pelo apoio e confiança que contribuíram para as nossas realizações. A Administração.

31/12/2021
Valor de mercado

 Custo

Sem 
vencimento/ 
até 360 dias

Acima de
360 dias Total

Valor de 
mercado

31/12/2020
Carteira própria (livres) 13.082 2.661 10.461 13.122 987
Títulos de renda fixa 12.493 2.044 10.461 12.505 –
  Letras Financeiras do Tesouro 12.493 2.044 10.461 12.505 –
Títulos de renda variável 589 617 – 617 987
   Ações de companhias abertas 589 617 – 617 821
   Recebimento por empréstimos – – – – 166
Vinculados à prestação de
  garantias (a) 72.152 30.442 54.881 85.323 28.503
  Títulos de renda fixa 57.073 2.325 54.881 57.206 10.997
   Letras Financeiras do Tesouro 57.073 2.325 54.881 57.206 10.997
Cotas de fundos de
  investimentos 15.079 28.117 – 28.117 17.506
   Fundo de Investimento 
Liquidez da CÂmara – B3
  Multimercado Investimento
    no Exterior 15.079 28.117 – 28.117 17.506
Instrumentos financeiros 
derivativos 38 21 – 21 3
  Derivativos 38 21 – 21 3
Total 85.272 33.124 65.342 98.466 29.493
(a) Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os títulos encontram-se depositados em garantia de operações e 
atendem aos preceitos da Circular Bacen 3.068, inclusive quanto a intenção de negociação, conforme prática 
descrita na Nota Explicativa nº 3.e. O valor de mercado dos títulos públicos é apurado segundo divulgações 
nos boletins diários informados pela ANBIMA. O resultado com títulos e valores mobiliários atribuídos as 
operações da Corretora em títulos públicos e renda variável no exercício foi de R$ 18.648 (prejuízo de R$187 
em 2020).
Os resultados alcançados com derivativos nos exercícios foram:
 Semestre findo em 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
Futuros 72 (53) (27)
Opções 1.266 2.986 761
Termo 20 21 1
Total 1.358 2.954 735
7. Negociação e intermediação de valores
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Ativo   
Devedores conta de liquidação pendentes 193.984 106.262
Caixa de registro e liquidação 622 238.311
 Total 194.606 344.573
Passivo
Caixa de registro e liquidação 33.689 2.215
Credores conta de liquidação pendentes 160.552 342.755
Credores por empréstimos de ações – 166
Outras obrigações por negociação 476 347
 Total 194.717 345.483
Referem-se a valores a liquidar com clientes e instituições do mercado pelas operações realizadas nos últi-
mos pregões na B3 S.A - Brasil, Bolsa e Balcão, cuja liquidação ocorre em até dois dias úteis.
8. Outros créditos - Diversos
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Impostos antecipados e contribuições a compensar 2.648 4.489
Depósitos em garantia 60 50
Valores a receber de sociedades ligadas (Nota Explicativa nº 18) 958 65
Adiantamento salarial 118 91
Provisão a receber (*) 1.009 3.502
Outros 225 32
Total 5.018 8.229
Circulante 4.957 8.179
Realizável a longo prazo 61 50
(*) Refere-se a compensação pela utilização de plataforma tecnológica envolvendo algoritmo provedor de 
liquidação permitindo aos clientes maior liquidez e melhores condições de preço para o mercado, em nego-
ciações no âmbito da B3 S.A - Brasil, Bolsa e Balcão.
9. Imobilizado
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020, a Corretora apresentou as seguintes movi-
mentações em seu imobilizado:

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo

31/12/2020
Aquisi-
ções Baixas Depreciação

Saldo
31/12/2021

Mobiliário 716 109 – – 825
(–) Depreciação acumulada 10% (241) – – (76) (317)
Equipamentos de comunicação e 
segurança – 105 – – 105
(–) Depreciação acumulada 20% – – – (4) (4)
Equipamentos de informática 4.609 1.366 – – 5.975
(–) Depreciação acumulada 20% (1.272) – – (1.070) (2.343)
Benfeitoria 3.359 – (3.359) – –
(–) Depreciação acumulada 20% (2.252) – 2.868 (616) –
Total  4.919 1.580 (491) (1.766) 4.241

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo

31/12/2019
Aquisi-

ções
Transfe-
rências Depreciação

Saldo
31/12/2020

Mobiliário 716 – – – 716
(–) Depreciação acumulada 10% (168) – – (73) (241)
Equipamentos de informática 2.608 2.001 – – 4.609
(–) Depreciação acumulada 20% (580) – – (692) (1.272)
Benfeitoria – – 3.359 – 3.359
(–) Depreciação acumulada 20% – – (1.580) (672) (2.252)
Total  2.576 2.001 1.779 (1.437) 4.919
10 Intangível: Durante os exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020, a Corretora apresentou as 
seguintes movimentações em seu intangível:

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo

31/12/2020
Aquisi-

ções Baixas
Amorti-

zação
Saldo

 31/12/2021
Sistema de processamento de dados 1.794 – – – 1.794
(–) Amortização acumulada 20% (1.192) – – (163) (1.355)
Marcas e patentes – – – – –
Ágio na aquisição de investimento  12.129 – – – 12.129
(–) Amortização acumulada 20% (9.501) – – (1.213) (10.714)
Total  3.230 – – (1.376) 1.854

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo

31/12/2019
Aquisi-

ções
Transfe-
rências

Amorti-
zação

Saldo
31/12/2020

Benfeitoria 3.359 – (3.359) – –
(–) Amortização acumulada 20% (2.514) – 2.514 – –
Sistema de processamento de dados 1.266 528 – – 1.794
(–) Amortização acumulada 20% – – (934) (258) (1.192)
Ágio na aquisição de investimento  12.129 – – – 12.129
(–) Amortização acumulada 20% (8.288) – – (1.213) (9.501)
Total  5.952 528 (1.779) (1.471) 3.230

Ágio
Como parte do processo de reestruturação societária e de acordo com o protocolo e justificação de 1º de mar-
ço de 2013, a Genial Institucional Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários incorporou reversamente 
a Holding Flow Ltda. tendo sido aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de mesma data. O ágio de R$ 
12.129, bem como outros ativos e passivos passaram a compor as demonstrações financeiras da Corretora 
por ocasião da incorporação. A amortização do ágio será efetuada por 10 anos.
O ágio tem por fundamento a perspectiva de rentabilidade futura da referida Corretora. A avaliação do ágio é 
revisada com o intuito de avaliar se as circunstâncias indicam que o valor contábil do ativo é recuperável ou 
não. Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a administração não identificou evidências 
claras de desvalorização e entende que não há ajustes a serem feitos a título de provisão para impairment. 
11. Outras obrigações - Diversas
a. Fiscais e previdenciárias

31/12/2021 31/12/2020
Impostos e contribuições sobre salários 793 581
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 64 95
Obrigações fiscais diferidas 74 –
Pis e Cofins 418 269
Outros 253 264
Total 1.602 1.209
Ciculante 1.528 1.209
Exigível a longo prazo 74 –
b. Sociais e estatutárias

31/12/2021 31/12/2020
Participações societárias 4.497 3.568
Total 4.497 3.568
c. Diversas

31/12/2021 31/12/2020
Provisões para despesa de pessoal(*) 1.772 1.289
Outros fornecedores a pagar 3.057 908
Provisões para pagamentos 872 1.611
Débitos com ligadas 1.199 226
Outros 165 56
Total 7.065 4.090
Ciculante 5.502 4.090
Exigível a longo prazo 1.563 –
(*) Devido a pandemia do Covid-19, a Medida Provisória nº 1.046/2021 autoriza o empregador a suspender, 
sem multas ou encargos, o recolhimento do FGTS das competências referentes a abril, maio, junho e julho de 
2021. Essas competências serão recolhidas ao FGTS parceladamente entre setembro e dezembro de 2021, 
sem impacto na regularidade dos empregadores junto ao FGTS (CRF).

Ativo Notas 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 279.313 433.815
Disponibilidades 4 156 208
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4 e 5 33.870 50.261
Aplicações no mercado aberto 33.870 50.261
Instrumentos financeiros 43.585 29.493
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 6 43.585 29.493
Carteira própria 13.122 987
Vinculados à prestação de garantias 30.442 28.503
Instrumentos financeiros derivativos 21 3
Outros créditos 199.998 353.111
Rendas e serviços a receber 695 639
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de outros créditos (260) (280)
Negociação e intermediação de valores 7 194.606 344.573
Diversos 8 4.957 8.179
Outros ativos 1.704 742
Despesas antecipadas 1.704 742
Realizável a longo prazo 60.139 4.961
Instrumentos financeiros 54.881 –
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 6 54.881 –
Vinculados à prestação de garantias 54.881 –
Outros créditos 2.804 4.961
Créditos tributários 2.743 4.911
Diversos 8 61 50
Outros ativos 2.454 –
Despesas antecipadas 2.454 –
Permanente 6.095 8.149
Imobilizado de uso 9 4.241 4.919
Imobilizado de uso 6.905 5.325
Outras imobilizações de uso – 3.359
Depreciações acumuladas (2.664) (3.765)
Intangível 10 1.854 3.230
Outros ativos intangíveis 1.794 1.794
Amortizações acumuladas - intangíveis (1.355) (1.192)
Ágio 12.129 12.129
Amortizações acumuladas - ágio (10.714) (9.501)
Total do ativo 345.547 446.925
Ativo Notas 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 210.855 357.389
Depósitos e demais instrumentos financeiros 4.312 4.085
Depósitos 4.293 4.081
Instrumentos financeiros derivativos 19 4
Outras obrigações 206.243 350.269
Negociações e intermediação de valores 7 194.717 341.402
Fiscais e previdenciárias 11.a 1.527 1.209
Sociais e estatutárias 11.b 4.497 3.568
Diversas 11.c 5.502 4.090
Provisões 300 3.035
Provisão para passivos contingentes 300 3.035
Exigível a longo prazo 1.638 –
Outras obrigações 1.638 –
Fiscais diferidas 75 –
Diversas 11.c 1.563 –
Patrimônio líquido 14 133.054 89.536
Capital social 93.725 58.725
Reservas de Lucros 39.329 30.811
Total do passivo e patrimônio líquido 345.547 446.925

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Semestre
findo em

 Notas 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
Receitas da intermediação financeira  16.311  22.894  1.873 
Rendas de aplicações financeiras de liquidez 5  790  1.292  1.325 
Resultado de títulos e valores mobiliários 6  14.163  18.648  (187)
Resultado de instrumentos financeiros derivativos 6  1.358  2.954  735 
Despesas da intermediação financeira  (5)  (24)  (57)
Operações de empréstimos e repasses  (5)  (24)  (57)
Resultado bruto da intermediação financeira  16.306  22.870  1.816 
Outras receitas (despesas) operacionais  (4.037)  (3.801)  10.164 
Receitas de prestação de serviços 15.a  32.374  68.224  72.041 
Despesas de pessoal 15.b  (10.510)  (22.246)  (15.472)
Despesas administrativas 15.c  (17.678)  (32.507)  (23.713)
Despesas tributárias 15.d  (4.000)  (7.699)  (6.983)
Depreciação e amortização 9 e 10  (1.567)  (3.142)  (2.908)
Outras receitas operacionais 16.a  852  945  204 
Outras despesas operacionais 16.b  (3.476)  (7.396)  (13.036)
(–) Reversão/provisão para perdas esperadas associadas a
   outros créditos/ativos  (32)  20  31 
Despesas de provisões  (18)  (34)  (3.035)
Provisões para passivos contingentes  (18)  (34)  (3.035)
Resultado operacional  12.251  19.035  8.945 
Resultado não operacional 9  (491)  (491) – 
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações  11.760  18.544  8.945 
Tributos sobre o lucro  (3.500)  (5.500)  (2.143)
Provisão para imposto de renda  (1.166)  (1.843)  (1.445)
Provisão para contribuição social  (990)  (1.414)  (903)
Ativo fiscal diferido  (1.344)  (2.243)  205 
Participação estatutária no resultado  (2.741)  (4.526)  (3.570)
Resultado líquido do semestre/exercício  5.519  8.518  3.232 
Quantidade de ações no final do exercício  108.055.704  108.055.704  78.087.397 
Resultado líquido do semestre/exercício por ação - R$  0,05108  0,07883  0,0414 

Semestre findo
em 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

Lucro / (prejuízo) líquido do semestre/exercício 5.519 8.518  3.232 
Outros resultados abrangentes no semestre/exercicio  –    –    –   
Lucro / (prejuízo) abrangente do semestre/exercício 5.519 8.518  3.232 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos resultados exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 e semestre findo em
31/12/2021 (Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por açãos)

Demonstrações dos resultados abrangentes exercícios findos em 31/12/2020 e 2020 e
semestre findo em 31/12/2021 (Em milhares de Reais)

Capital Aumento Reservas
 Lucro

(prejuízos)
 social de capital  de lucros acumulados  Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2020  58.725  –    27.579  –    86.304 
Lurcro líquido do exercício  –    –    –    3.232  3.232 
Reserva Legal  –    –    162  (162)  –   
Reserva estatutária  –    –    3.070  (3.070)  –   
Saldos em 31 de dezembro de 2020  58.725  –    30.811  –    89.536 
Mutações do exercício  –    –    3.232  –    3.232 
Saldos em 1º de julho de 2021  58.725  35.000  33.810  –    127.535 
Lurcro líquido do exercício  –    –    –    5.519  5.519 
Reserva Legal  –    –    276  (276)  –   
Reserva estatutária  –    –    5.243  (5.243)  –   
Saldos em 31 de dezembro de 2021  58.725  35.000  39.329  –    133.054 
Mutações do semestre  –    –    5.520  –    5.520 
Saldos em 1º de janeiro de 2021  58.725  –    30.811  –    89.536 
Aumento de capital  35.000  –   – –  35.000 
Lucro líquido do exercício  –    –    –    8.518  8.518 
Reserva Legal  –    –    426  (426)  –   
Reserva estatutária  –    –    8.092  (8.092)  –   
Saldos em 31 de dezembro de 2021  93.725  –    39.329  –    133.054 
Mutações do exercício  35.000  –    8.518  –    43.518 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido exercícios findos em 31 de dezembro de
2021 e 2020 e semestre findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de Reais)

Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 e semestre findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de Reais)

Semestre
findo em

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
Lucro do semestre/exercício  5.519  8.518  3.232 
Ajustes do lucro do semestre/exercício:
Constituição de créditos tributários  1.344  2.243  (205)
Imposto de renda e contribuição social  2.156  3.257  2.348 
Participações dos empregados  2.741  4.526  3.570 
Reversão/provisão para perdas esperadas associadas ao
  risco de crédito  32  (20)  (31)
Constituição de provisões para contingências  18  34  3.035 
Depreciação e amortização  1.567  3.142  2.908 
Lucro líquido ajustado antes das variações de ativos
  e passivos  13.377  21.700  14.857 
Variação de ativos e passivos:
Aumento em instrumentos financeiros - ativo  (12.141)  (68.973)  (9.255)
Redução/ (Aumento) em outros créditos  100.790  153.027  (95.086)
Aumento em outros ativos  (1.197)  (3.416)  (5.343)
Aumento em instrumentos financeiros - passivo  230  227  4 
(Redução)/ Aumento em depósitos e demais instrumentos
  financeiros  (91.862)  (145.786)  96.659 
Participações dos empregados  (2.372)  (3.598)  (3.570)
Impostos pagos  (2.932)  (3.535)  (79)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  3.893  (50.354)  (1.813)
Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado de uso  (532)  (1.580)  (2.001)
Baixa de imobilizado de uso  491  491   –  
Aquisição de intangível   –    –   (528)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (41)  (1.089)  (2.529)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital   –   35.000   –  
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento   –   35.000   –  
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa  3.852  (16.443)  (4.342)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício  30.174  50.469  54.811 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício  34.026  34.026  50.469 
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa  3.852  (16.443)  (4.342)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional: A Genial Institucional Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Cor-
retora”) atua no mercado de câmbio títulos e valores mobiliários em seu nome e/ou em nome de terceiros, 
no balcão e na B3 S.A - Brasil, Bolsa e Balcão e SELIC. Em 13 de outubro de 2021, foi deliberado através 
de uma Assembléia Geral Extraordinária, alteração do endereço da sede da companhia, então situada na 
Rua Surubim, n° 373, Térreo - conjunto 01 - Parte e 02 - Parte, Cidade Monções, cep 04571-050 na cidade 
de São Paulo, Esatado de São Paulo, para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, conjunto 92 parte, 
Itaim Bibi, cep 045538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. As operações são conduzidas no 
contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro nacional. Certas 
operações têm a coparticipação ou a intermediação de instituições ligadas ao Grupo Genial (anteriormente 
demoninado Grupo Plural). A Corretora tem como controladora a Genial Investimentos Corretora de Valo-
res Mobiliários S.A., e o Grupo é controlado pela Holding Plural S.A.. 2. Apresentação e elaboração das 
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis emanadas da legislação societária e as normas e instruções do Conselho Monetário Nacional 
(“CMN”) e em consonância com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - Cosif, 
instituído pelo Bacen. A partir de janeiro de 2020 a Resolução CMN nº 4.720/2019 e a Circular Bacen nº 
3.959/2019 (revogada pela Resolução BCB nº 2 em 12 de agosto de 2020) estabeleceram critérios gerais para 
elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras pelas instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Bacen, incluindo a apresentação da Demonstração do Resultado Abrangente e a 
apresentação das contas do Balanço Patrimonial por ordem de liquidez e exigibilidade e comparativas ao final 
do exercício social imediatamente anterior. A adoção das novas normas não impactou os critérios até então 
adotados pela Corretora.  A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Bacen, requer que a 
Administração da Corretora baseia-se em estimativas e julgamentos para o registro de certas transações 
que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados 
das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua 
efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas re-
lacionadas às demonstrações financeiras referem-se à marcação a mercado de títulos e valores mobiliários e 
provisão para contingências. A Administração revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente.
As demonstrações financeiras foram elaboradas no curso normal de negócios. A administração não identifi-
cou nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da Corretora em continuar suas atividades nos próxi-
mos 12 (doze) meses. A Administração autorizou a emissão e divulgação das demonstrações financeiras em 
24 de fevereiro de 2022. 3. Resumo das principais práticas contábeis: a. Moeda funcional e de apresen-
tação: As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional 
da Corretora. b. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade 
de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Possuem liquidez 
imediata, com vencimento ou carência igual ou inferior a 90 (noventa) dias, e não estão sujeitos a risco 
significativo de mudança de valor e incluem caixa e aplicações interfinanceiras de liquidez. Aplicações interfi-
nanceiras de liquidez são registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos incorridos até a data 
do balanço, e retificadas por provisão ao valor de mercado quando aplicável. c. Apuração de resultado: As 
receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério pro rata dia para 
as de natureza financeira. d. Segregação de curto e longo prazo: Os demais ativos e passivos são apre-
sentados pelos seus valores de realização ou liquidação na data do balanço. Os saldos realizáveis e exigíveis 
com vencimento em até 12 (doze) meses são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. e. 
Instrumentos financeiros - Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: Títulos 
e valores mobiliários: Nos termos da Circular Bacen nº 3.068, de 8 de novembro de 2001 e regulamentação 
complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados nas seguintes categorias: (i) Títulos para ne-
gociação: Os títulos para negociação são apresentados no ativo circulante, independentemente dos respecti-
vos vencimentos. Compreendem os títulos adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente nego-
ciados. São avaliados pelo valor de mercado, sendo o resultado da valorização ou desvalorização computado 
ao resultado. A Corretora tem como estratégia de atuação adquirir títulos e valores mobiliários e mantê-los 
para negociação, proporcionando, desse modo, rentabilidade de suas disponibilidades e participação transi-
tória no mercado de derivativos sem, contudo, assumir posições que comprometam a sua solidez patrimonial, 
liquidez ou que venham a representar risco de crédito. As ações de companhias abertas são registradas 
pelo custo de aquisição, inclusive corretagens e emolumentos, ajustados pela valorização da cotação média 
do último dia em que foram negociadas na B3 S.A - Brasil, Bolsa e Balcão. Os resultados das operações 
constituídos dos ajustes por variações são reconhecidos diariamente no resultado e estão apresentados nas 
demonstrações do resultado. As cotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente com base no 
valor da cota divulgado pelos Administradores dos fundos onde os recursos são aplicados. A valorização e 
desvalorização das cotas de fundos de investimento estão apresentadas nas demonstrações do resultado. (ii) 
Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e valores mobiliários para os quais haja intenção e capacidade 
financeira de mantê-los em carteira até o vencimento. Esses títulos são avaliados pelos valores de aplicação, 
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, os quais devem ser lançados no resultado do 
período. (iii) Títulos disponíveis para venda: Títulos e valores mobiliários que não se enquadrem nas demais 
categorias, e que são avaliados pelos seus valores de mercado, em contrapartida à destacada conta de pa-
trimônio líquido denominada “ajuste ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e derivativos”, líquidos 
dos efeitos tributários. Instrumentos financeiros derivativos: As operações com instrumentos financeiros 
derivativos são contabilizadas da seguinte forma: Os ajustes diários das operações realizadas no mercado 
futuro são registrados como receita ou despesa efetiva quando auferidas ou incorridas.  Os prêmios pagos 
ou recebidos nas operações realizadas no mercado de opções são registrados em contas patrimoniais pelos 
valores efetivamente pagos ou recebidos e ajustados a mercado em contrapartida do resultado. Os valores de 
referência desses contratos são registrados em contas de compensação. Os valores de mercado das opera-
ções de termo são registrados individualmente em contas patrimoniais ativas ou passivas, em contrapartida 
às respectivas contas de receitas e despesas. f. Imobilizado de uso / intangível:  O imobilizado de uso é 
registrado pelo custo de aquisição e ajustado pela depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo 
método linear com base nas taxas anuais que contemplam a vida-útil econômica dos bens à taxa de 20% 
a.a. para sistema de processamento de dados e 10% a.a. para as demais contas.  O intangível está repre-
sentado por software e benfeitorias em imóveis de terceiros, sendo amortizados à taxa de 20% a.a. e ágio de 
incorporação da Holding Flow Ltda. (Nota Explicativa nº 11). O ágio é apurado com base na diferença entre 
o valor pago na data de aquisição e o valor contábil líquido. O ágio, cujo fundamento é baseado na previsão 
de resultados futuros da empresa adquirida, é amortizado em consonância com os prazos de projeções que 
o justificaram ou, quando baixado o investimento, por alienação ou perda, antes de cumpridas as previsões. 
g. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): Um ativo está desvalorizado quando seu valor 
contábil excede seu valor recuperável. De acordo com a Resolução nº 3.566/2008 do CMN, que dispõe sobre 
procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao valor recu-
perável de ativos (impairment), a Corretora testa, no mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, 
sendo reconhecidas no resultado do exercício as eventuais perdas apuradas. Com base em análise de seus 
ativos em 31 de dezembro de 2021, a Corretora concluiu que houve evidências que indicaram a necessidade 
de constituição de provisão para perdas consideradas permanentes no montante de R$ 260 (R$ 280 em 31 
de dezembro de 2020). h. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações 
legais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09 do CMN: h1. Ativos 
contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle 
da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem 
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. h2. Passivos contingentes: são constituídos levando em 
conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anterio-
res, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável 
e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. h3. Obrigações legais 
- fiscais e previdenciárias: decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo 
objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independentemente da avaliação 
acerca da probabilidade de perda, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstra-
ções financeiras. i. Demais ativos e passivos: São apresentados pelos seus valores de realização ou 
liquidação na data do balanço. j. Lucro líquido por ação: O resultado por ação é calculado com base 
na quantidade de ações em circulação na data do balanço. k. Resultado recorrente e não recorrente: 
Considera-se resultado não recorrente: I. o resultado que não esteja relacionado ou esteja relaciona-
do incidentalmente com as atividades típicas da instituição; e II. não esteja previsto para ocorrer com 
frequência nos exercícios futuros. l. Provisão para imposto de renda e contribuição social: A pro-
visão para imposto de renda é, quando devida, constituída mensalmente com base nos rendimentos 
tributáveis, à alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre o resultado tributável anual que exceder R$240. A 
contribuição social é, quando devida, constituída à alíquota de 20% apurada sobre o resultado tributável 
ajustado na forma da legislação em vigor. A lei 14.183 de 14 de julho de 2021 alterou a alíquota da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL instituída pela Lei 7.689/88 para as Corretoras de 15% para 
20% durante o período de 1/07/2021 até 31/12/2021. Imposto diferido é gerado por diferenças temporá-
rias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos 
diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano 
em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que 
foram promulgadas na data do balanço. m. Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações 
dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil 
CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). n. Eventos subsequentes: Evento subsequente ao período a que se referem às demonstrações 
financeiras é aquele evento, favorável ou desfavorável, que ocorre entre a data final do período a que se 
referem às demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. 
Dois tipos de eventos podem ser identificados:  Os que evidenciam condições que já existiam na data 
final do período a que se referem às demonstrações financeiras (evento subsequente ao período contábil 
a que se referem às demonstrações que originam ajustes).  Os que são indicadores de condições 
que surgiram subsequentemente ao período contábil a que se referem às demonstrações financeiras 
(evento subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações que não originam ajustes). 
4. Caixa e equivalentes de caixa
 31/12/2021 31/12/2020
Caixa – 2
Depósitos bancários 156 206

156 208
   Aplicações no mercado aberto (Nota Explicativa nº 5) 33.870 50.261
Total 34.026 50.469
5. Aplicações interfinanceiras de liquidez: As aplicações interfinanceiras de liquidez estão sendo apresen-
tadas por tipo de papel e vencimento como segue:
Posição Bancada 31/12/2021 31/12/2020
Até 90 dias – –
Aplicações em operações compromissadas
  Letras do Tesouro Nacional - LTN 33.870 50.261
Total 33.870 50.261
Em 31 de dezembro de 2021, as aplicações interfinanceiras de liquidez referem-se a operações compromis-
sadas lastreadas em títulos públicos, com vencimento em 3 de janeiro de 2022 (2020: 4 de janeiro de 2021).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o resultado de aplicações interfinanceiras de liquidez geraram 
ganhos de R$ 1.292 (R$ 1.325 em 2020). 6. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros 
derivativos: Apresentamos a seguir a composição da carteira de títulos, por categoria, tipo de papel e prazo 
de vencimento, ajustados aos respectivos valores de mercado. Os títulos e valores mobiliários integrantes da 
carteira própria estão classificados na categoria de títulos para negociação.

12. Imposto de renda e contribuição social: 12.1. Demonstração da conciliação entre o imposto de 
renda e contribuição social à taxa efetiva e nominal.

RECONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
  31/12/2021 31/12/2020

Resultado antes da Tributação e Participações 18.544 8.945
 Participações dos empregados no resultado (4.526) (3.570)
Lucro antes dos Impostos 14.018 5.375
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social - Alíquota vigente    
 Corrente - Alíquota Vigente 6.308 2.150
Ajustes Permanentes 105 134
 Outros 105 134
Ajustes Temporários (3.016) 3.094
Ajustes temporários sobre produtos (281) 59
Contingencias e Tributos suspensos (2.735) 3.035
Lucro/Prejuízo Antes das Compensações 11.107 8.603
Compensação (3.332) (2.581)
Lucro/Prejuízo do Exercício 7.775 6.022
Incentivos Fiscais 77 36
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador 47 36
Operações de Caráter Cultural e Artístico 20  –
Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente 5  –
Doações e Patrocínios ao Desporto 5  –
Despesa efetiva de Imposto de Renda e Contribuição Social (5.500) (2.143)
Corrente (3.257) (2.348)
Diferido (2.243) 205
A lei 14.183 de 14 de julho de 2021 alterou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL ins-
tituida pela Lei 7.689/88 para as Corretoras de 15% para 20% durante o período de 1/07/2021 até 31/12/2021. 
12.2. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos: A Corretora 
possui créditos e passivos tributários integralmente registrados, onde os créditos são passíveis de compensa-
ção com lucros tributáveis futuros nas condições estabelecidas pela legislação vigente.

MOVIMENTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS
31/12/2020 Compensação Reversão Constituição 31/12/2021

Ativo fiscal constituído 4.911 (2.302) (1.762) 1.896 2.743
Prejuízos fiscais 2.217 (833) – – 1.384
Base negativa de
  contribuição social 1.330 (223) – – 1.107
Ajuste Temporários 1.326 (1.246) (1.466) 1.638 252
Diferenças temporárias
  - MTM 38 –  (296) 258 –
  31/12/2020 Compensação Reversão Constituição 31/12/2021
Passivo fiscal
  constituído – – (210) 284 74
Diferenças temporárias
  - MTM – – (210) 284 74
Com base nas projeções de rentabilidade devidamente aprovadas pelos órgãos da administração, a Corretora 
estima que os créditos tributários, oriundos de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social serão 
realizados como segue:

Exercício
Saldo Prejuízo Fiscal/

Base Negativa
Ativo -
IRPJ 

Ativo -
CSLL Ativo

Valor
Presente

Valor Presente
(Selic)

2022 1.892 473 378 851  763 11,50%
2023 3.645 911 729 1.640 1.406 8,00%
TOTAL  5.537  1.384  1.107  2.491  2.169  
O ativo fiscal de CSLL reflete a lei 14.183 de 14 de julho de 2021 que alterou a alíquota da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL instituida pela Lei 7.689/88 para as Corretoras de 15% para 20% durante o pe-
ríodo de 1/07/2021 até 31/12/2021. 13. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As contingen-
cias são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando em consideração o parecer 
de assessores jurídicos quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar 
as obrigações. Para as contingências classificadas como “prováveis”, são constituídas provisões reconhecidas 
no Balanço Patrimonial na rubrica “Provisões para riscos fiscais” e Provisões para passivos contingentes”.

PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES
  Fiscais Trabalhistas Cíveis Outros

Garantia Provisão Garantia Provisão Garantia Provisão Garantia Provisão
Em 31 de
  Dezembro/2020 – – 50 3.035 – – – –
Constituições – – 30 582 – – – –
Reversões – – – (548) – – – –
Atualizações – – – – – – – –
Realizações /
  Pagamentos – – (20) (2.769) – – – –
Em 31 de
  Dezembro/2021 – – 61 300 – – – –
Abaixo segue demonstração dos tipos de processos com probabilidade “possível” em que a Corretora figura 
no polo passivo.

PASSIVOS CONTINGENTES - RISCO POSSÍVEL
Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras

Em 31 de Dezembro/2020 1.273 2.742 32 –
Em 31 de Dezembro/2021 1.273 1.757 64 –
O passivo fiscal contingente no montante de R$ 1.273, em caso de perda, terá o ônus suportado pelos antigos 
controladores. 14. Patrimônio líquido: 14.1. Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2021 é 
de R$ 93.725 (R$ 58.725 em 31 de dezembro de 2020) e está representado por 108.055.704 (78.087.385 em 
31 de dezembro de 2020) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e totalmente subscritas e 
integralizadas, representado pelo controlador Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Em 
25 de junho de 2021, foi deliberado, através de Assembleia Geral Extraordinária, o aumento de capital social 
da Corretora, no valor de R$ 35.000, mediante a emissão de 29.968.319 novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal pela sócia Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Conforme descrito 
na nota explicativa 24, a operação foi aprovada pelo  Banco Central do Brasil em 03 de agosto de 2021. 14.2. 
Dividendos: Aos acionistas é assegurado pelo Estatuto Social dividendo mínimo correspondente a 25% 
do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação em vigor. A Administração optou por não  provisionar 
dividendos mínimos obrigatórios conforme estatuto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 
e 2020. 14.3. Reserva de lucros: A reserva legal é constituída ao final de cada semestre na forma prevista 
nos normativos do Bacen, pela parcela de 5% do lucro líquido do semestre, limitada a 20% do capital social. 
O montante destinado a este título foi de R$ 426 (R$162 em 2020). O saldo remanescente do lucro apurado 
no exercício foi utilizado para constituição de reserva estatutária no valor de R$ 8.092 (R$3.070 em 2020).
15. Resultado operacional: a. Receita de prestação de serviços

Semestre findo em 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
Comissão de colocação de títulos 599 1.678 2.336
Corretagem de bolsa 28.385 60.337 62.685
Outros serviços 2.290 6.209 7.020
Total 32.374 68.224 72.041
b. Despesas de pessoal
 Semestre findo em 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
Honorários da diretoria  (1.080)  (2.081)  (1.827)
Benefícios  (1.442)  (2.495)  (1.652)
Encargos sociais  (2.161)  (4.029)  (3.054)
Proventos  (5.758)  (13.459)  (8.765)
Treinamentos/estagiários  (68)  (182)  (174)
Total  (10.509)  (22.246)  (15.472)
c. Despesas administrativas
 Semestre findo em 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com processamento de dados  (6.798)  (12.126)  (8.397)
Despesas de aluguéis  (1.210)  (2.286)  (1.424)
Despesas de arrendamentos  (1.756)  (3.109)  (355)
Despesas com comunicações  (1.030)  (1.857)  (1.560)
Despesas manutenção e material  (288)  (584)  (610)
Despesas promoções e relações públicas  (225)  (247)  (112)
Despesas de publicações  (1)  (53)  (52)
Despesas de serviços do sistema financeiro  (4.814)  (9.214)  (6.843)
Despesas de serviço de terceiros  (19)  (30)  (30)
Despesas de transportes  (17)  (22)  (14)
Despesas de serviços técnicos especializados  (504)  (1.123)  (2.853)
Despesa com viagens  (137)  (159)  (105)
Outras despesas administrativas  (879)  (1.697)  (1.358)
Total (17.678)  (32.507)  (23.713)
d. Despesas tributárias
 Semestre findo em 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
PIS  (326)  (606)  (494)
COFINS  (2.007)  (3.732)  (3.042)
Impostos Sobre Serviços (ISS)  (1.488)  (3.123)  (3.337)
Outras  (179)  (238)  (110)
Total  (4.000)  (7.699)  (6.983)
16. Outras despesas e receitas operacionais: a..Outras receitas operacionais

Semestre findo 
em 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

Reversão de provisão 587 619 16
Recuperação de encargos e despesas 29 30 54
Receitas financeiras 96 139 106
Outras 140 157 28
Total 852 945 204
b. Outras despesas operacionais

 
Semestre findo 
em 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

Repasses com intermediação de operações (*) (1.640) (4.570) (10.548)
Perdas em outros créditos – (51) (61)
Custos compartilhados (Nota Explicativa nº 18) (881) (1.271) (1.484)
Outras (955) (1.504) (943)
Total (3.476) (7.396) (13.036)
(*) Refere-se a repasses de receitas de operações com títulos e valores mobiliários nos mercados finan-
ceiros e de capitais brasileiro, compra, venda, operações de aluguel, bem como outras modalidades de 
operações admitidas. 17. Transações com partes relacionadas: As operações entre partes relaciona-
das, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 estão apresentadas da seguinte forma:

Controladores
Outras partes 
relacionadas Total

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo       
 Disponibilidades 154 185 – –   154 185 
 Aplicações em operações 
compromissadas 33.870 50.261 – –   33.870 50.261 
 Negociação e intermediação 
de valores 19.696 49.970 14 69   19.710 50.039 
 Diversos 958 65 – –   958 65 

Passivo
 Negociação e intermediação 
de valores (17.821) (33.965) (396) – (18.217) (33.965)
 Diversas – 226 – –   – 226 

Resultado    
 Rendas de aplicações
   financeiras de liquidez 1.292 520 – –   1.292 520 
 Receita de prestação de
   serviços – 5.820 – –   – 5.820 
 Outras despesas operacionais (1.216) (1.484) (288) –   (1.504) (1.484)
O pessoal-chave da administração foi remunerado durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 da seguinte forma:
 31/12/2021 31/12/2020
Proventos 2.081 1.827
Encargos sociais 468 411
Total 2.549 2.238
De acordo com o CPC 33 (R1), a remuneração total dos Diretores durante o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 é considerada benefício de curto prazo. De acordo com a Administração não 
existem outros benefícios de curto prazo. 18. Participações estatutárias: O resultado de participações 
dos empregados sobre o lucro para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 4.526 
(R$ 3.570 em 2020).

19. Resultado líquido por ação: Resultado atribuído aos detentores de ações ordinárias (básico 
e diluído):
 31/12/2021 31/12/2020

 
 Operações 

continuadas Total
 Operações 
continuadas  Total 

 Lucro atribuído aos detentores de
  ações ordinárias 8.518 8.518 3.232 3.232
(+-) Ajustes ao lucro atribuível aos
  detentores de ações ordinárias – – – –
Lucro atribuído aos detentores de
  ações ordinárias 8.518 8.518 3.232 3.232
Média ponderada de ações ordinárias (básico e diluido)
 31/12/2021 31/12/2020
Ações ordinárias existentes em 1º de janeiro 78.087.397 78.087.397
Efeito das ações emitidas 14.984.160 –
Média ponderada de ações ordinárias 93.071.545 78.087.397
Lucro básico por lote de mil ações 0,09 0,04
A Corretora não identificou efeitos diluidores que afetem o cálculo e apresentação do lucro líquido por 
ação. 20. Resultados recorrentes e não recorrentes: Em conexão com a Resolução BCB nº2/2020, a 
Corretora considerou como resultado não recorrente no exercício o prejuízo no montante de R$ 520 (R$ 
3.035 em 2020) relacionado a provisão para passivos contingentes. O resultado remanescente, repre-
sentado pelo lucro de R$ 8.547, foi considerado pela Corretora como resultado recorrente do exercício. 
21. Gerenciamento de riscos: A gestão de risco está sujeita aos padrões do acionista controlador, 
Banco Genial S.A. Desse modo, atua como instrumento para maximizar o valor para os acionistas e para 
as partes interessadas buscando estabelecer estratégias e objetivos para alcançar o equilíbrio entre as 
metas de crescimento e de retorno dos investimentos e os riscos a elas associados. A descrição deta-
lhada de cada estrutura que compõe o gerenciamento de riscos está disponível em forma de políticas no 
site da Instituição (https://www.bancogenial.com/pt-BR/Company/RiskManagement). As estratégias de 
gerenciamento de riscos e os respectivos efeitos nas demonstrações financeiras atendem plenamente ao 
disposto pela Resolução nº 4.557 do Conselho Monetário Nacional e podem ser resumidos, como segue: 
a. Risco de mercado: A gestão de risco de mercado é responsável por identificar, avaliar, monitorar e 
mitigar as exposições decorrentes de posições detidas em ações, taxa de juros, câmbio e mercadorias 
(commodities). O risco de mercado é monitorado através do cálculo diário do Value at Risk (VaR), uma 
ferramenta estatística que mensura a perda potencial da instituição em 1 (um) dia com 95% de nível de 
confiança. Também é utilizada a análise de sensibilidade das carteiras com o objetivo de mensurar o ris-
co em condições adversa,s. A precisão da metodologia de risco de mercado é testada através de testes 
(Backtesting Tunneling e Estatístca de Kupiec) que validam a aderência das estimativas. O nível de con-
fiança de 95% significa, por exemplo, que existe a possibilidade de uma em vinte ocorrências da perda 
realizada ser abaixo do VaR estimado. Com isso, perdas de negociação em um único dia menor do que 
o VaR apresentados são esperados de ocorrer, em média, cerca de uma vez por mês. A tabela a seguir 
contém a média mensal do VaR da carteira proprietária do Conglomerado para os períodos findos em:

31/12/2021 31/12/2020
VaR (R$ mil) (1.285) (878)

O acionista Controlador também monitora o risco de mercado de sua carteira por meio das parcelas que com-
põem o RWA (Risk Weighted Assets) conforme determina a Resolução nº 4.193/2007 e a Circular nº 3.365 do 
Banco Central do Brasil. I. Análise de Sensibilidade (Instrução CVM nº 475/2008): O Conglomerado geren-
cia seus riscos de forma dinâmica, buscando identificar, avaliar, monitorar e controlar as exposições aos riscos 
de mercado de suas posições próprias. Para isto, a Instituição considera os limites de riscos estabelecidos 
pela Administração e possíveis cenários para atuar de forma tempestiva na reversão de eventuais resultados 
adversos. Em conformidade com a Resolução CMN n° 4.557/2017 e com a circular n° 3.354/2007 do Bacen, 
a Instituição segrega as suas operações, inclusive instrumentos financeiros derivativos da seguinte forma: 
i. Carteira de negociação (Trading Book): constituída por posições próprias realizadas com a intenção de 
negociação ou destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja a intenção de serem nego-
ciadas antes de seu prazo contratual, observadas as condições normais de mercado, e que não contenham 
cláusula de inegociabilidade. ii. Carteira de não negociação (Banking Book): contém as operações não clas-
sificadas na Carteira de Negociação, tendo como característica principal a intenção de manter tais operações 
até seu vencimento. Para determinar a sensibilidade do capital aos impactos de movimentos de mercado na 
Carteira de Negociação (Trading), foram realizadas simulações considerando 3 cenários:

Cenário Pessimista A Cenário Otimista A
PRÉ 200 Bp PRÉ (200) Bp
Cupom de IPCA 200 Bp Cupom de IPCA (200) Bp
Câmbio 5% Câmbio (5%)

Cenário Pessimista B Cenário Otimista B
PRÉ 250 Bp PRÉ (250) Bp
Cupom de IPCA 250 Bp Cupom de IPCA (250) Bp
Câmbio 6,25% Câmbio (6,25%)
Ações (6,25%) Ações 6,25%

Cenário Pessimista C Cenário Otimista C
PRÉ 300 Bp PRÉ (300) Bp
Cupom de IPCA 300 Bp Cupom de IPCA (300) Bp
Câmbio 7,5% Câmbio (7,5%)
Ações (7,5%) Ações 7,5%
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados da análise de sensibilidade dos piores cená-
rios por fator de risco para a Carteira de Negociação (Trading) do Conglomerado Prudencial, composta 
por títulos e valores mobiliários:

A B C
Fator de Risco Cenário Resultado (R$ mil) Resultado (R$ mil) Resultado (R$ mil)
PRÉ Pessimista (37) (46) (54)
Ações (IBOVESPA) Pessimista (1.514) (1.893) (2.271)
Câmbio Otimista (89) (112) (134)
Cupom de IPCA Pessimista (1.946) (2.369) (2.771)
Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização ou a desvalorização em de-
corrência de mudanças em taxa de juros, praticadas no mercado, não representa impacto financeiro e contábil 
significativo sobre o resultado do Conglomerado. A carteira é composta por operações de créditos, captações, 
ações de cia. Fechada e derivativos com seus respectivos hedges. b. Risco operacional: O gerenciamento 
de risco operacional abrange identificação e controle das possibilidades de ocorrência de perdas resultantes 
de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. 
Como parte integrante da estrutura de controles internos, o framework de risco operacional é divulgado em 
política, e prevê os procedimentos para identificação, avaliação, mitigação, monitoramento e reportes relacio-
nados aos riscos operacionais, bem como os papéis e responsabilidades das áreas que participam dessa 
estrutura. A metodologia utilizada pela Conglomerado está em linha com o framework definido nos documen-
tos Integrated Framework: Application Techniques, publicado pelo Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission; e no Principles for the Sound Management of Operational Risk, emitido pelo Basel 
Committee on Banking Supervision. Outra questão no Contexto de Riscos Operacionais é a implementação 
do Novo Programa de Gestão de Continuidade de Negócios, com estratégias para responder tempestiva-
mente a eventos abruptos que coloque em risco as vidas dos funcionários e colaboradores, o patrimônio e 
a imagem do grupo, assegurando em níveis aceitáveis os processos críticos de negócios. A infraestrutura 
tecnológica contempla redundâncias e contingências para mitigar o risco de indisponibilidade e, em decor-
rência da Pandemia de COVID-19, todos os colaboradores possuem notebooks corporativos com acesso 
remoto, via VPN, à toda infraestrutura do Grupo. Os eventos de perdas e incidentes de risco são monitorados, 
identificados e armazenados em base de dados conforme determinado pela Resolução 4.557/2017. c. Risco 
de crédito: O risco de crédito é interpretado pela possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não 
cumprimento, pelo tomador ou pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nas condições 
acordadas, assim como à desvalorização de contrato de crédito derivado da deterioração na classificação 
de risco do tomador, à diminuição de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, 
aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras da 
contraparte. O gerenciamento de risco de crédito da Instituição possui um processo contínuo e progressivo 
de mapeamento, desenvolvimento, exigindo alto grau de disciplina e controle nas análises das operações 
efetuadas, mantendo a integridade e a independência dos processos. A Instituição controla a exposição ao 
risco de crédito, que decorre principalmente de operações de crédito e instrumentos financeiros derivativos. 
Ainda, há o risco de crédito em obrigações financeiras relacionadas a compromissos de crédito ou prestação 
de garantias financeiras. Com o objetivo de não comprometer a qualidade da carteira são observados todos 
os aspectos pertinentes ao processo de concessão de crédito, concentração, exigência de garantias, prazos, 
dentre outros. O processo para definição de limites de crédito para contrapartes financeiras e não financeiras é 
disciplinado pela Política de Limites Operacionais e pelo Manual de Crédito que abordam de forma detalhada 
diversos aspectos do tomador do crédito e do grupo econômico a que pertence, incluindo a atividade da 
empresa (modelo de negócio, foco de mercado, posição de mercado, produtos, riscos de tecnologia, ope-
racionais, obtenção e custo de matéria-prima, etc.), da sua capacidade financeira para repagar a obrigação 
financeira (análise horizontal e vertical dos últimos três exercícios, alavancagem financeira, estrutura de cus-
tos, consistência de geração de caixa das operações, liquidez), características da indústria em que opera 
(regulação, região de atuação, estrutura de custos, elasticidade de demanda e preços, mudanças estruturais, 
barreiras de entrada, etc.), bem como aspectos da governança (acordos de acionistas, experiência dos exe-
cutivos e conselho de administração, órgãos de suporte ao conselho de administração, controles de riscos, 
estratégia da empresa, políticas financeira e de riscos, transparência). O processo poderá, eventualmente, 
incluir a análise da estrutura de uma dívida específica da contraparte e seus fatores mitigadores de risco, com 
expectativa de perda relativa em caso de inadimplemento. A adequação do limite de crédito ao tipo de negócio 
da empresa e suas necessidades de financiamento serão analisadas. Recursos utilizados para elaboração 
do cadastro dos clientes incluem consulta à SERASA e SISBACEN tanto da empresa como de seus sócios. 
O processo converge para um rating interno e recomendação da área de Análise de Crédito, positiva (com 
ou sem restrições) ou negativa, para a proposta de limite encaminhada pela área comercial, recomendação 
esta que será avaliada pelo Comitê de Crédito para decisão final. Os limites de crédito são reavaliados pelo 
menos uma vez ao ano ou quando necessário por conta de mudanças no perfil de crédito da empresa ou da 
indústria na qual opera. A política de provisionamento adotada pela Instituição está alinhada com as diretri-
zes do IFRS e do Acordo da Basileia. Com isso, as provisões para operações de crédito são constituídas a 
partir do momento em que houver sinais de deterioração da carteira, tendo em vista um horizonte de perda 
adequado às especificidades de cada tipo de operação. Consideram-se como impairment os créditos com 
atraso superior a 90 dias, créditos renegociados com atraso superior a 60 dias e operações corporate com 
classificação interna inferior a um certo nível. As baixas a prejuízo ocorrem após 360 dias dos créditos terem 
vencido ou após 540 dias, no caso de empréstimos com vencimento acima de 36 meses. d. Risco de liqui-
dez: O gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas para garantir o equilíbrio entre 
ativos negociáveis e passivos exigíveis - evitando descasamentos entre pagamentos e recebimentos - que 
possam afetar a capacidade de pagamento do conglomerado, levando-se em consideração as diferentes 
moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. O modelo de negócio do Conglomerado Genial 
compreende a manutenção de estoques de ativos de alta liquidez e proeminentes saídas líquidas de curto 
prazo, principalmente em decorrência de intermediação financeira realizada pelas corretoras do grupo. Diante 
disso, a estratégia adotada pela Diretoria Financeira é utilizar fontes diversificadas de captação de curto prazo, 
conforme condições mercadológicas e cenário econômico vigente, a fim de garantir a autossuficiência do 
funding da carteira de ativos. A captação de longo prazo, quando necessária, é condicionada a entrada de 
ativos de igual maturidade a fim de se evitar descasamento entre Ativos e Passivos. e. Gestão de Capital: 
Define-se o gerenciamento de capital como o processo contínuo de: i. Monitoramento e controle do capital 
mantido pela instituição; ii. Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição 
está sujeita; iii. Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos 
da instituição. O objetivo da Instituição no que tange ao gerenciamento de capital é antecipar a necessidade 
de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado através de uma postura prospectiva. 
22. Limites operacionais: As instituições financeiras estão obrigadas a manter um patrimônio de referência 
compatível com o grau de risco da estrutura de seus ativos, conforme Resolução CMN nº 4.193/2013 e legis-
lação complementar. A decomposição do limite operacional está assim representado:
Patrimônio de Referência 31/12/2021 31/12/2020
Índice de Basileia 19,07% 11,36%
Limite de imobilização 96.342 39.187
Valor da situação para o limite de imobilização 66.844 28.305
Índice de imobilização 31,51% 26,03%
Margem 35.632 18.788
Patrimônio de Referência (PR) 192.684 78.375
Patrimônio de Referência para comparação com o RWA 192.684 78.375
Total da parcela RBAN  291.943 477
Total da parcela RWACPAD (Crédito)  389.509 227.322
Total da parcela RWAMPAD (Mercado)  126.161 93.627
Total da parcela RWACAM  2.269 917
Total da parcela RWAJUR1  2.704 3.167
Total da parcela RWAJUR2  439 43
Total da parcela RWAJUR3  58.003 22.352
Total da parcela RWAACS  61.287 67.148
Total da percela RWAcom 1.459 –
Total da parcela RWAOPAD (Operacional)  494.532 369.135
RWA total (crédito+mercado+operacional)  1.010.202 690.084
A resolução nº 4.193/13 dispõe sobre os critérios de apuração dos Requerimentos Mínimos de Patrimô-
nio de Referência, de nível I e de Capital Principal e institui o Adicional de Capital Principal. Para os cál-
culos das parcelas de risco, foram observados os procedimentos das Circulares BACEN nos. 3.644/13, 
3.809/16, 3.848/17 e 3.904/18 para risco de credito, das Circulares nos. 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 
3.639, 3.641 e 3.645, de 2013 e das Cartas-Circulares nos 3.498/11 e 3.499/11 para risco de mercado, 
e das Circulares no. 3.640/13 e das Cartas-Circulares nos. 3.315/08, 3.316/08 para risco operacional. O 
Controlador optou pela abordagem o indicador básico para mensuração do risco operacional. 

Rodolfo Riechert Evandro Pereira
Diretor Presidente Diretor
Aldeir Salvadori Simone B. Amaral

Diretor Contadora
CRC/RJ nº 087.175/O-0
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Diretores da Genial Institucional Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Genial Institucional Corretora 
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Corretora”), 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 semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Corretora em 31 de dezembro de 2021, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos 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 - BACEN. 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 à seguir, intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Adminis-
tração da Corretora é responsável por essas e outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 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 financei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Corretora continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora 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 uma 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 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, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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.  Obtivemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Corretora.  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.  Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora 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, 24 de março de 2022. KPMG Auditores Independentes Ltda. CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Igor Calheiros Nogueira da Gama - Contador CRC RJ-106531/O-6.
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.

Sábado, domingo e segunda-feira,
19, 20 e 21 de março de 2022
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PROVOCAR A RÚSSIA E 
NEUTRALIZAR EUROPA
Relatório solicitado pelo Pentágono 
analisou medidas não violentas contra 
Putin. Por Marcos de Oliveira, página 3

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS 
DE CHUVA E GÊNERO
Acesso melhora autonomia e renda das 
mulheres. Por Ana Rita Albuquerque, 
página 4

COMPETIÇÃO DESLEAL 
NO E-COMMERCE
Muita gente confunde ‘produto ilegal’ 
com ‘importação ilegal’. Por Fernando 
Valente Pimentel, página 2

STF suspende 
Telegram e
fixa multa de
R$ 100 mil/dia

O ministro Alexandre de Mora-
es, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou a suspensão 
completa e integral do funciona-
mento das atividades do Telegram 
no Brasil até que o aplicativo de 
mensagens cumpra decisões judi-
ciais. Segundo o ministro, o apli-
cativo ignora a Justiça brasileira e 
despreza a legislação nacional, ao 
não atender comandos judiciais. 
A conduta de não se submeter a 
diretrizes governamentais a partir 
de princípios que regem a sua po-
lítica de privacidade resultou em 
sanções em pelo menos 11 países, 
além do Brasil, segundo o STF.

A determinação foi tomada nos 
autos da Petição (PET) 9935, que 
envolve Allan dos Santos, por so-
licitação da Polícia Federal (PF). 
Em sua decisão, o ministro cita 
descumprimento a reiteradas de-
cisões do STF envolvendo as con-
tas de Santos e o não atendimento 
ao convite feito pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) para coibir 
a disseminação de notícias fraudu-
lentas (fake news).

As empresas Apple e Google 
no Brasil foram intimadas para 
que insiram obstáculos tecnológi-
cos capazes de inviabilizar a utili-
zação do Telegram pelos usuários 
dos sistemas IOS e Android e re-
tirem o aplicativo Telegram das 
lojas Apple Store e Google Play 
Store. O mesmo deve se dar com 
relação às empresas que adminis-
tram serviços de acesso a backbo-
nes no Brasil, aos provedores de 
serviço de internet e às empresas 
que administram serviço telefôni-
co móvel e fixo.

Taxa de 
desemprego 
melhora, mas
o salário, ó...

A taxa de desocupação caiu pa-
ra 11,2% no trimestre encerrado 
em janeiro, recuo de 0,9 ponto 
percentual na comparação com 
o trimestre anterior, encerrado 
em outubro. É a menor taxa para 
o período desde 2016, apesar de 
ainda muito acima dos 9,6% regis-
trados há seis anos. Os dados são 
da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) do IBGE.

A população desocupada so-
mou 12 milhões de pessoas, que-
da de 6,6% na comparação com o 
trimestre anterior, o que represen-
ta uma redução de 858 mil pesso-
as. No confronto com o mesmo 
período do ano anterior, a queda 
no percentual de desocupados é 
de 18,3%, o que representa 2,7 
milhões de pessoas a menos em 
busca de trabalho.

Em comparação com o início 
do ano passado, isto é, antes da 
imunização contra a Covid-19, a 
entrada de 2022 trouxe ampliação 
do número total de ocupados de 
9,4%, um ritmo que vem se man-
tendo desde meados de 2021, com 
fracos indícios de acomodação. Is-
so representa 8,2 milhões a mais de 
pessoas de volta ao emprego, des-
taca o Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi).

O rendimento pressionado, po-
rém, preocupa o economista-chefe 
do Banco Original, Marco Caruso. 
“Apesar do avanço das classes que 
ganham em média mais do que os 
informais, o rendimento médio re-
al habitual de todos os trabalhos 
ainda segue pressionado, e conti-
nua a apresentar queda na compa-
ração com trimestre imediatamen-
te anterior (-1,1% t/t)”, escreve 
Caruso em análise. As projeções 
iniciais do Banco consideram de-
semprego médio de 11,3% para 
2022. Página 3

GUERRA NA 
UCRÂNIA E AS 
GRANDES MARCAS

Colocar o ESG como  
critério na hora  

de estabelecer 
 relações.

Por Glaucia Vieira,
página 2

Governo faz preço do combustível 
ficar 3x acima do custo de produção

Associação questiona possível 
informação sigilosa de Silva e Luna

Valor subiu mais que variação do dólar e do barril

A Petrobras apresentou em 
2021 um custo médio 
de extração de petróleo 

e produção de derivado de R$ 
114,89 por barril. Mas vendeu esse 
produto no mercado interno por 
um valor três vezes e meia maior, 
R$ 416,40 o barril, garantindo, as-
sim, lucro de R$ 301,51 por cada 
barril comercializado no país no 
ano passado. Os cálculos são do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômico (Dieese/subseção FUP), 
com base nas informações dos re-
latórios de desempenho financeiro 
da Petrobras de 2019, 2020 e 2021.

Conforme os cálculos, por trás 
da diferença entre custo de pro-
dução e valor de venda doméstica 

está a política de preço de parida-
de de importação (PPI) pratica-
da pela direção da Petrobras por 
orientação do Governo Temer e 
mantida pelo Governo Bolsona-
ro. A PPI leva em consideração o 
preço internacional do derivado, 
variação cambial e despesas com 
importação e desconsidera custos 
internos de produção.

Na composição dos custos, 
entram as participações governa-
mentais (royalties e participações 
especiais) e todos os custos ope-
racionais (na extração do petróleo 
e refino). Os dados mostram que 
o valor de venda doméstica de de-
rivados praticado pela gestão da 
Petrobras em 2021 (R$ 416,40/
barril) foi 63% acima do realiza-

do em 2020 (R$ 254,40/barril), ao 
mesmo tempo em que o custo de 
extração e refino, em reais, caiu.

Segundo as análises, o valor 
médio do barril de derivado co-
mercializado pela Petrobras no 
país cresceu 40,7%, entre 2019 
a 2021, acima das variações do 
câmbio (36,7%) e do barril do 
óleo no mercado internacional 
(10%). Enquanto isso, no mesmo 
período, a empresa teve redução 
de custos de extração, em to-
das as alternativas apresentadas 
pela estatal em seus relatórios 
financeiros (terra, pós sal, pré-
-sal, com ou sem participações 
governamentais e com ou sem 
afretamento). Mais Petrobras na 
páginas 9 e 10

Presidente da Petrobras teria falado com ministra

A Associação dos Enge-
nheiros da Petrobrás 
(Aepet) questionou pu-

blicamente a direção da estatal a 
respeito de informação que seria 
sigilosa divulgada pela ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, após 
mensagem que a ministra diz ter 
recebido do presidente da Petro-
bras, general Silva e Luna.

Segundo a Aepet, na manhã do 
dia 4 do mês passado, Tereza Cristina 
anunciou a venda da UFN-III (Uni-
dade de Fertilizantes Nitrogenados) 
da Petrobras em Três Lagoas. A mi-
nistra declarou: “Recebi uma mensa-
gem do presidente da Petrobras fa-
lando sobre a conclusão da compra 

da UFN-III para a Acron”.
Entretanto, a Petrobras anun-

ciou somente em 21 de fevereiro 
que iniciava a fase não vinculante 
para venda da UFN-III. “Interna-
mente, a Sistemática de Desinves-
timentos da companhia determina 
que a fase não vinculante significa 
informações classificadas como 
confidenciais, ou seja, informa-
ções sensíveis disponíveis apenas 
para um grupo de interesse. A 
classificação da informação só po-
deria ser alterada quando aprova-
do pelo Conselho de Administra-
ção da Petrobras”, relata a Aepet.

Desde fevereiro de 2020, po-
rém, a venda da UFN-III não foi 

pautada ou submetida ao CA da 
Petrobras, “logo, todas as infor-
mações sobre a venda continuam 
como confidenciais, e a fase con-
tinua no status de fase não vincu-
lante”. O presidente da Petrobras 
teria, então, quebrado uma regra 
de confidencialidade.

A estatal só divulgou a nota à 
imprensa sobre o “acordo pa-
ra as minutas contratuais para a 
venda de 100% de sua Unidade 
de Fertilizantes Nitrogenados III 
(UFN-III) (…) com o grupo rus-
so Acron” às 16:28:27 de 2 de fe-
vereiro, após questionamento da 
imprensa sobre a declaração da 
ministra.

Arquivo/ABr



23Monitor Mercantil l Quarta-feira, 30 de março de 2022 Financeiro

Apresentamos as demonstrações financeiras consolidadas do Banco Genial S.A. (“Banco”) de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e em consonância com as normas do Banco Central do Brasil - “Bacen”, relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021. O  Banco Genial é um Banco Múltiplo com foco em operações estruturadas de financiamento, 
assessoria financeira e asset management, além de contar com forte atuação no mercado de distress asset e real state, pos-
suindo capacidade ímpar de distribuir produtos de todas as suas áreas de atuação no atacado e no varejo. Em 17 de fevereiro 
de 2021 , foi aprovada pelo Banco Central do Brasil a alteração da razão social do Banco, passando a operar sob a marca 
Genial. Com isso, o Plural S.A - Banco Múltiplo passou a ser Banco Genial S.A. Essa mudança une o histórico de uma marca 
vencedora (Plural) com o despojamento de outra voltada para o mundo moderno, tecnológico, disponibilizando ferramentas e 
produtos de ponta para nossos clientes. As Sociedades do Conglomerado atuam integradamente no mercado financeiro, bus-
cando sinergias e complementariedade dos negócios. O Conglomerado conta, operacionalmente, com as Corretoras Genial 
Investimentos e Genial Institucional, as Gestoras Plural Investimentos, Plural Gestão de Recursos e Occam Brasil Gestão de 
Recursos, além da Genial Seguros. Em 1º de março de 2021, conforme detalhado na nota explicativa 16, o Conglomerado 
Genial protocolou os atos societários relativos a mais um passo importante em direção ao seu processo de reorganização so-
cietária. Nesse processo, a Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda passou a integrar o conglomerado financeiro. A operação 
foi aprovada pelo Bacen em 1º de agosto de 2021. Em 25 de junho de 2021, se utilizando da prerrogativa de complementarie-
dade de seus negócios e com o objetivo de aumentar seu potencial para participação operações de intermediação envolvendo 
mercado de capitais, foram deliberados os aportes de capital na Genial Investimentos Corretora no valor de R$205 milhões e 
Genial Institucional Corretora em R$35 milhões. As deliberações acima foram aprovadas pelo Bacen em 01 e 03 de agosto de 
2021, respectivamente. Os ativos consolidados do “Banco” totalizavam R$2,3 bilhões, o patrimônio líquido montava R$198,8 

milhões, o índice de basileia 19,07% e o 1esult20o auferido foi de lucro de R$63,4 milhões (prejuízo de R$6,7 milhões em 
2020). Apesar de um exercício influenciado pelo cenário prolongado de pandemia pelo corona vírus (COVID-19) no Brasil, o 
mercado de capitais vive um momento de oportunidades. Diante disso, realizamos excelentes operações que contribuiram de 
forma expressiva para os nossos resultados. Individualmente, o Banco alcançou o lucro de R$22,5 milhões (lucro de R$5,7 
milhões em 2020). No Conglomerado Prudencial as receitas de prestação de serviços alcançaram patamares na ordem de 
R$375,6 milhões (R$299,6 milhões em 2020). As Corretoras do Grupo, Genial Investimentos e Genial Institucional, aparecem 
entre as maiores corretoras em volume de negócios do Brasil, apresentando performance sustentável no mercado de bolsa 
de valores. As Corretoras juntas alcançaram, no exercício, o faturamento de R$288,2 milhões (R$238,7 milhões em 2020). Em 
corretagem, o crescimento foi de, aproximadamente, 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Genial Investimen-
tos encerrou o exercício com lucro de R$40,8 milhões (prejuízo de R$11,2 milhões em 2020) e a Genial Institucional obteve 
lucro de R$8,5 milhões (R$3,2 milhões em 2020), mantendo seu histórico de lucratividade. A transformação digital e a utiliza-
ção de ferramentas e produtos inovadores vem contribuindo bastante no enorme crescimento da nossa base de clientes e na 
nossa captação líquida. Esse é o reflexo da satisfação dos nossos clientes que é o principal foco da nossa operação.   Garantir 
a saúde e a segurança de nossos colaboradores, seguindo todos os protocolos diante da crise sanitária imposta pelo Corona 
Vírus, sem sacrificar o atendimento aos nossos clientes foi o grande desafio do exercício, mas o uso da tecnologia possibilitou 
a manutenção de todos os serviços, canais de comunicação e a segurança de nossos ambientes funcionando. Agradecemos 
aos nossos colaboradores que nesse período de enfrentamento do Covid,  estiveram engajados e mantiveram nossas opera-
ções em pleno funcionamento, sempre pensando no coletivo e sem deixar de lado nossos princípios que são nossos pilares. 
Aos nossos clientes obrigado pelo apoio e confiança que contribuiram para as nossas realizações. A Administração.

Relatório da Administração - Banco Genial S.A.

Controladora Consolidado
Ativo Nota 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Circulante 998.679 1.558.599 1.544.731 1.974.060
  Disponibilidades 5 67.728 12.785 69.004 20.780
Aplicações interfinanceiras de liquidez 5 e 6 172.859 871.932 172.859 871.940
  Aplicações no mercado aberto 163.996 865.002 163.996 865.010
  Aplicações em moeda estrangeira 8.863 6.930 8.863 6.930
Instrumentos financeiros 621.378 608.847 934.562 665.373
  Carteira própria 7 353.431 59.372 634.804 72.982
  Vinculados a compromisso de recompra 7 148.662 157.873 148.662 157.873
  Vinculados à prestação de garantias 7 78.846 360.599 109.289 396.765
  Instrumentos financeiros derivativos 8 12.903 12.247 12.924 12.250
  Operações de crédito 9 27.553 24.024 28.900 30.771
  Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito 9 (17) (5.268) (17) (5.268)
  Relações interfinanceiras 88.712 14.341 88.712 14.341
Outros créditos 43.523 46.111 267.524 393.849
  Carteira de câmbio 10 5.803 23.678 5.803 23.678
  Rendas e serviços a receber 11 13.838 9.320 21.853 21.581
  Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de outros
    créditos 11 (4.544) (3.144) (5.142) (3.772)
  Negociação e intermediação de valores 12 1.014 6.521 206.463 331.342
  Títulos e créditos a receber 13 2.058 42 2.058 42
  Diversos 14 25.354 9.694 36.489 20.978
  Outros ativos 4.479 4.583 12.070 7.777
  Bens de não uso próprio 5.600 5.600 5.600 5.600
  Provisão para redução ao valor recuperável de outros ativos (1.439) (1.200) (1.439) (1.200)
  Despesas antecipadas 15 318 183 7.909 3.377
Realizável a longo prazo 697.982 644.611 713.885 650.794
  Instrumentos financeiros 697.952 644.497 700.539 644.497
  Vinculados a compromisso de recompra 7 594.467 – 534.168 –
  Vinculados à prestação de garantias 7 78.029 – 140.915 –
  Instrumentos financeiros derivativos 8 14.411 14.411
  Operações de crédito 9 25.898 630.248 25.898 630.248
  Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito 9 (442) (162) (442) (162)
  Outros créditos 30 114 4.150 6.297
  Créditos tributários 23 – – 2.743 4.911
  Diversos 14 30 114 1.407 1.386
  Outros ativos – – 9.196 –
  Despesas antecipadas 15 – – 9.196 –
Permanente 322.978 64.261 66.844 28.305
  Investimentos 16 305.198 59.306 41.170 12.496
    Participações societárias em controladas 305.198 59.306 41.170 12.496
    Imobilizado de uso 17 13.623 322 19.540 7.903
    Imobilizado de uso 2.684 444 16.114 12.005
    Outras imobilizações de uso 11.578 – 11.578 5.594
    Depreciações acumuladas (639) (122) (8.152) (9.696)
  Intangível 18 4.157 4.633 6.134 7.906
    Outros ativos intangíveis 3.841 3.841 7.601 7.497
    Amortizações acumuladas - intangíveis – – (3.199) (3.013)
    Ágio 63.014 63.014 75.143 75.143
    Amortizações acumuladas - ágio (62.698) (62.222) (73.411) (71.721)
Total do ativo 2.019.639 2.267.471 2.325.460 2.653.159

Controladora Consolidado
Passivo Nota 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Circulante 1.636.378 1.326.680 1.940.397 1.711.905
Depósitos e demais instrumentos financeiros 1.503.467 1.268.584 1.589.565 1.310.733
  Captações no mercado aberto 19 741.510 749.565 681.247 487.304
  Recursos de aceites e emissão de títulos 19 9.601 5.870 9.601 5.870
  Depósitos 19 739.610 499.637 885.953 804.043
  Instrumentos financeiros derivativos 8 12.746 13.512 12.764 13.516
Relações interfinanceiras 49.159 6.984 49.159 6.984
  Pagamentos e compensações a liquidar 49.159 6.984 49.159 6.984
Outras obrigações 83.506 50.974 300.833 389.798
  Carteira de câmbio 10 5.807 23.700 5.807 23.700
  Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 498 430 505 432
  Negociações e intermediação de valores 12 – 18 186.788 314.140
  Sociais e estatutárias 20 7.923 5.935 19.508 14.786
  Fiscais e previdenciárias 21 9.064 6.075 16.161 11.760
  Fiscais diferidas 45.736 – 45.810 –
  Diversas 22 14.478 14.816 26.254 24.980
Provisões 246 138 840 4.390
  Provisão para passivos contingentes 23 246 138 840 4.390
Exigível a longo prazo 184.443 850.963 186.245 851.426
Depósitos e demais instrumentos financeiros 183.477 850.509 183.477 850.509
  Recursos de aceites e emissão de títulos 19 – 600.093 – 600.093
  Depósitos 19 183.477 236.108 183.477 236.108
  Instrumentos financeiros derivativos 8 – 14.308 – 14.308
Outras obrigações 966 454 2.768 917
  Fiscais e previdenciárias 21 79 – 153 –
  Diversas 22 887 454 2.615 917
Patrimônio líquido 25 198.818 89.828 198.818 89.828
  Capital social 144.795 144.786 144.795 144.786
  Reserva de lucros 8.279 – 8.279 –
  Outros resultados abrangentes 45.744 229 45.744 229
  Prejuízos acumulados – (55.187) – (55.187)
Total do passivo e patrimônio líquido 2.019.639 2.267.471 2.325.460 2.653.159

Semestre
 findo em Controladora Consolidado

Nota 31/12/21 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Receitas da intermediação financeira 84.621 154.257 45.466 200.304 60.675
Rendas de aplicações financeiras de liquidez 7 17.466 36.541 7.232 36.541 7.232
Resultado de títulos e valores mobiliários 7 23.579 33.145 7.735 74.129 20.897
Resultado de instrumentos financeiros derivativos 8 8.263 4.787 (1.878) 7.641 (1.141)
Operações de crédito 9 16.288 34.475 5.155 36.684 6.465
Operações de câmbio 10 19.025 45.309 27.222 45.309 27.222
Despesas da intermediação financeira (46.727) (86.409) (20.142) (79.957) (12.420)
Operações de captação no mercado 19 (54.024) (91.363) (15.955) (84.886) (8.148)
Operações de empréstimos e repasses – (17) (2) (42) (59)
Provisão/(reversão) para perdas esperadas
  associadas ao risco de crédito 7.297 4.971 (4.185) 4.971 (4.213)
Resultado bruto da intermediação financeira 37.894 67.848 25.324 120.347 48.255
Outras receitas (despesas) operacionais (21.695) (24.506) (7.219) (58.962) (25.848)
Receitas de prestação de serviços 11 e 26 47.633 87.395 60.810 375.668 299.603
Despesas de pessoal 27.a (24.232) (44.292) (35.460) (132.652) (103.302)
Despesas administrativas 27.b (23.115) (37.939) (22.801) (189.349) (130.884)
Despesas tributárias (7.134) (12.188) (7.829) (39.567) (31.193)
Depreciação e amortização 17 e 18 (712) (994) (2.171) (4.906) (6.084)
Outras receitas operacionais 28 922 2.437 11.592 15.526 20.011
Outras despesas operacionais 28 (14.094) (17.286) (11.202) (82.073) (73.730)
Provisão/(reversão) para perdas esperadas
  associadas a outros créditos/ativos (963) (1.639) (158) (1.609) (269)
Resultado de participação societária em
  controladas 16 7.970 40.883 (12.484) 41.365 (983)
Despesas de provisões 23 (107) (108) (184) (340) (3.158)
Provisões para passivos contingentes (107) (108) (184) (340) (3.158)
Resultado operacional 24.062 84.117 5.437 102.410 18.266
Resultado não operacional – – – (1.125) –
Resultado antes da tributação sobre o lucro e
  participações 24.062 84.117 5.437 101.285 18.266
Tributos sobre o lucro (5.741) (12.324) (6.218) (17.878) (8.361)
Provisão para imposto de renda 23 (2.945) (6.301) (3.402) (8.171) (4.847)
Provisão para contribuição social 23 (3.183) (5.944) (2.816) (7.386) (3.719)
Ativo fiscal diferido 23 387 (79) – (2.321) 205
Participação estatutária no resultado (5.360) (8.327) (5.947) (19.941) (16.633)
Participação dos não controladores – – – – –
Resultado líquido do semestre/exercício 12.961 63.466 (6.728) 63.466 (6.728)
Quantidade de ações no final do semestre/
 exercício 2.368.287 2.368.287 2.368.044 2.368.287 2.368.044
Resultado líquido do semestre/exercício por
  ação - R$ 5,47 26,80 (2,84) 26,80 (2,84)

Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais) Demonstrações dos resultados exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 e semestre findo em 31/12/2021 
(Em Milhares de Reais, exceto o lucro/(prejuízo) por ação)

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas (Em Milhares de Reais)
1. Contexto operacional: O Banco Genial S.A  (“Banco”), (anteriormente denominado Plural S.A. Banco Múltiplo) está cons-
tituído sob a forma de banco múltiplo e tem como objetivo a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes 
às carteiras comerciais e de investimento, além de operações de câmbio e administração de carteiras de títulos e valores 
mobiliários, podendo ainda deter participação, como sócia ou acionista, em sociedades no país ou no exterior, inclusive 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. O Banco está 
sediado na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, na cidade e estado do Rio de Janeiro e possui local principal de seus negó-
cios na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo. Em 17 de fevereiro de 2021, 
o Bacen aprovou a alteração da denominação do Banco para Banco Genial S.A conforme ato de 12 de janeiro de 2021. As 
operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro 
nacional, acarretando ganho de sinergia dentre as empresas do Grupo Financeiro Genial. O Banco tem como controlador a 
Plural Nova Holding Financeira Ltda (“Nova Holding Financeira”), e o Grupo é controlado pela Holding Plural S.A.. 2. Apre-
sentação e elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e as normas e instruções do Conselho Monetário Nacional 
(“CMN”) e do Banco Central do Brasil (“Bacen”) e em consonância com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Fi-
nanceiro Nacional - Cosif, instituído pelo Bacen. Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas do Banco, 
foram adotados, quando aplicável, os critérios para consolidação em conformidade com o Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, instituído pela Circular n° 1.273, de 29 de dezembro de 1987. A preparação das 
demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Bacen, requer que a Administração do Banco baseia-se em estimativas e julgamentos para 
o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informa-
ções sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de 
sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas 
às demonstrações financeiras referem-se à marcação a mercado de instrumentos financeiros, provisão para créditos de 
liquidação duvidosa e provisão para contingências. A Administração revisa as estimativas e premissas pelo menos semes-
tralmente. As demonstrações financeiras foram elaboradas no curso normal de negócios. A administração não identificou 
nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade do Banco e da continuidade das atividades nos próximos 12 (doze) 
meses.  A Administração autorizou a emissão e divulgação das demonstrações financeiras em 25 de fevereiro de 2022. 3. 
Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas (“Consolidado”), referem-se ao 
Conglomerado Financeiro e incluem o Banco, suas controladas diretas abaixo relacionadas, que preparam demonstrações 
financeiras na mesma data, observando as mesmas práticas contábeis do Banco. As demonstrações financeiras conso-
lidadas foram elaboradas de acordo com os critérios de consolidação emanados pelo BACEN, tendo sido eliminadas as 
participações, os saldos das contas de ativo e passivo, as receitas, as despesas e lucros não realizados entre as empresas. 
A seguir estão apresentadas as controladas indiretas consolidadas nas demonstrações financeiras:
Empresas Participação
Genial Institucional Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. 100%
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. 100%
A conciliação do patrimônio líquido e do lucro/prejuízo acumulado está apresentada na Nota Explicativa nº 15 Investimentos 
- participações societárias em controladas - controladora. 4. Principais práticas contábeis: (a) As demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional do Banco e de suas 
controladas. (b) Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. Possuem liquidez imediata, com vencimento ou carência igual ou inferior a 90 
(noventa) dias, e não estão sujeitos a risco significativo de mudança de valor. (c) As operações de Aplicações interfinanceira 
de liquidez, estão registradas a valor presente, calculados “pro-rata dia” com base na taxa efetiva das operações. As receitas 
e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério pro rata dia para as de natureza finan-
ceira. (d) Nos termos da Circular Bacen nº 3.068, de 8 de novembro de 2001 e regulamentação complementar, os títulos e 
valores mobiliários são classificados nas seguintes categorias: I. Títulos para negociação: Os títulos para negociação são 
apresentados no ativo circulante, independentemente dos respectivos vencimentos. Compreendem os títulos adquiridos 
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São avaliados pelo valor de mercado, sendo o resultado da 
valorização ou desvalorização computado ao resultado. II. Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e valores mobiliários 
para os quais haja intenção e capacidade financeira de mantê-los em carteira até o vencimento. Esses títulos são avaliados 
pelos valores de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, os quais devem ser lançados no 
resultado do período. III. Títulos disponíveis para venda: Títulos e valores mobiliários que não se enquadrem nas demais 
categorias, e que são avaliados pelos seus valores de mercado, em contrapartida à destacada conta de patrimônio líquido 
denominada “ajuste de avaliação patrimonial”, líquidos dos efeitos tributários. As ações de companhias abertas são regis-
tradas pelo custo de aquisição, inclusive corretagens e emolumentos, ajustados pela valorização do preço médio do último 
dia em que foram negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e balcão (“B3 S. A.”). Os resultados das operações constituídos dos 
ajustes por variações são reconhecidos diariamente no resultado e estão apresentados nas demonstrações individuais e 
consolidadas do resultado. As ações de companhias fechadas são registradas pelo custo de aquisição e são marcadas a 
mercado com contra partida no Patrimônio Líquido. (e) As operações com instrumentos financeiros derivativos são contabili-
zadas da seguinte forma: Os contratos de operações realizados no mercado a termo de moedas - NDF e de ativos financei-
ros são registrados em contas de compensação. Os ajustes desses contratos são apurados diariamente e reconhecidos no 
resultado, em contrapartida de contas patrimoniais e ajustados ao seu valor de mercado. Os ajustes diários das operações 
realizadas no mercado futuro são registrados como receita ou despesa efetiva quando auferidas ou incorridas. Os prêmios 
pagos ou recebidos nas operações realizadas no mercado de opções são registrados em contas patrimoniais pelos valores 
efetivamente pagos ou recebidos e ajustados a mercado em contrapartida do resultado. Os valores de referência desses 
contratos são registrados em contas de compensação. Os valores de mercado das operações de “swap” e de termo são 

registrados individualmente em contas patrimoniais ativas ou passivas, em contrapartida às respectivas contas de receitas 
e despesas. (f) As operações de crédito são demonstradas pelo custo de aquisição ou de liberação, acrescidos de juros 
contratualmente pactuados. (g) A provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito e de outros créditos é 
estimada com base em análise das operações e dos riscos específicos apresentados em cada carteira, de acordo com os 
critérios estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do CMN. Para as operações de crédito contratadas com clientes cuja 
responsabilidade total seja inferior a R$50, é adotado um modelo interno de avaliação, conforme facultado pela Resolução 
2.697/00. São registradas a valor presente, calculadas “pró rata dia” com base na variação do indexador e na taxa de juros 
pactuados, sendo atualizado até o 59° dia de atraso nas empresas financeiras, observada a expectativa do recebimento. 
A partir do 60° dia, o reconhecimento no resultado ocorre quando do efeito recebimento das prestações. As operações 
em atraso classificadas como nível “H” são baixadas após 180 dias contra a provisão existente e registrada em conta de 
compensação, onde permanecerá pelo prazo mínimo de cinco anos. As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, 
no mesmo nível em que estavam classificadas anteriormente à renegociação e, no caso de já terem sido baixadas contra 
provisão, são classificadas como nível H; os ganhos são reconhecidos na receita quando do efetivo recebimento. (h) As 
contas patrimoniais representativas de moedas estrangeiras são reajustadas com base nas taxas fornecidas pelo Bacen 
para fins de balancetes e balanços, onde o saldo em moeda nacional reajustado corresponde, em natureza (devedora e 
credora) e valor, ao saldo em moeda estrangeira, convertido às taxas mencionadas. A variação cambial apurada em cada 
uma das contas patrimoniais é registrada no resultado. (i) As participações em controladas são avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da controladora. (j) O ativo imobilizado de uso (bens corpóreos) 
está registrado pelo valor de custo de aquisição. A depreciação é calculada com base na vida útil do bem, geralmente 10 
anos para móveis, calculado pelo método linear às taxas de 10% a.a., e para os demais itens a 5 anos sendo calculado a 
20% a.a. (k) O intangível é composto por licenças adquiridas de programas de computador e de software, e amortizado pelo 
método linear com base em taxas que contemplam a vida útil estimada, considerando os benefícios econômicos futuros
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Semestre
 findo em Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/21 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Lucro/(prejuízo) do semestre/exercício 12.961 63.466 (6.728) 63.466 (6.728)
Ajustes do lucro/(prejuízo) do semestre/exercício:
Constituição de créditos tributários (387) 79 – 2.321 (205)
Imposto de renda e contribuição social 6.128 12.245 6.218 15.557 8.566
Constituição da provisão para participações dos empregados 5.360 8.327 5.947 19.941 16.633
Reversão da provisão para participações dos empregados – – – (27) –
Resultado de participações societárias (7.970) (40.883) 12.484 (41.365) 983
Reversão/provisão para perdas esperadas associadas ao 
risco de crédito (7.973) (4.971) 4.343 (4.971) 4.482
(–) Reversão/provisão para perdas esperadas associadas a 
outros créditos/ativos 1.639 1.639 – 1.609 –
Constituição de provisões para contingências 107 108 184 340 3.158
Depreciação e amortização 712 994 2.171 4.906 6.084
Lucro líquido ajustado antes das variações de ativos e 
passivos 10.577 41.004 24.619 61.777 32.973
Variação de ativos e passivos:
(Aumento)/redução em instrumentos financeiros - ativo (157.555) (89.871) (636.704) (349.116) (770.090)
(Aumento)/redução em outros créditos e outros ativos 995 1.058 (2.084) 111.053 (2.693)
(Redução)/aumento em depósito e demais instrumentos 
financeiros (1.351.747) (432.149) 1.449.668 66.669 1.289.783
Aumento/(redução) em outros passivos (101.825) 74.824 (4.216) (501.973) 283.933
Participações dos empregados (1.541) (6.339) (6.412) (15.192) (13.000)
Impostos pagos (7.327) (13.838) (1.264) (22.004) (1.343)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (1.619.000) (466.315) 798.988 (710.563) 786.590

Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado de uso (13.814) (13.819) (128) (15.790) (2.824)
Baixa de imobilizado de uso – – – 1.127 –
Aquisição de intangível – – – (104) (528)
Integralização de capital – (205.000) – – –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (13.814) (218.819) (128) (14.767) (3.352)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos recebidos – – – 12.699 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento – – – 12.699 –
(Redução)/ aumento de caixa e equivalentes de caixa (1.622.237) (644.130) 823.479 (650.854) 816.211
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 1.862.824 884.717 61.238 892.721 76.510
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício 240.587 240.587 884.717 241.863 892.721
(Redução)/ aumento de caixa e equivalentes de caixa (1.622.237) (644.130) 823.479 (650.858) 816.211
Transações não monetárias
Ajuste MTM - Título Disponível para Venda (45.416) (45.515) 43 (45.515) 92
Aumento de capital – (9) – (9) –

Capital 
Social

Aumento
 de

capital

Ajuste de
 Avaliação

 Patrimonial
Reserva

de Lucfros

Lucros/
Prejuízos

acumu-
lados

Patrimônio
 Líquido

Consolidado
Saldos em 1º de janeiro de 2020  143.786  1.000  272  –    (48.459)  96.599 
Prejuízo líquido do exercício  –    –    –    –    (6.728)  (6.728)
Aumento de capital  1.000  (1.000)  –    –    –    –   
Outros resultado abrangentes  –    –    (43)  –    –    (43)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  144.786  –    229  –    (55.187)  89.828 
Mutações do exercício  1.000  (1.000)  (43)  –    (6.728)  (6.771)
Saldos em 1º de julho de 2021  144.786  9  130  –    (4.682)  140.243 
Lucro líquido do semestre  –    –    –    –    12.961  12.961 
Aumento de capital  9  (9)  –    –    –    –   
Reserva legal  –    –    –    414  (414)  –   
Reserva estatutária  –    –    –    7.865  (7.865)  –   
Ajuste de Avaliação Patrimonial  –    –    45.614  –    –    45.614 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  144.795  –    45.744  8.279  –    198.818 
Mutações do semestre  9  (9)  45.614  –    12.961  58.575 
Saldos em 1º de janeiro de 2021  144.786  –    229  –    (55.187)  89.828 
Lucro líquido do exercício  –    –    –    –    63.466  63.466 
Aumento de capital  9  –    –    –    –    9 
Reserva legal  –    –    –    414  (414)  –   
Reserva estatutária  –    –    –    7.865  (7.865)  –   
Ajuste de Avaliação Patrimonial  –    –    45.515  –    –    45.515 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  144.795  –    45.744  8.279  –    198.818 
Mutações do exercício  9  –    45.515  8.279  (8.279)  45.524 

Demonstrações dos resultados abrangentes exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
e semestre findo em 31/12/2021 (Em Milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 
e semestre findo em 31/12/2021 (Em Milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
 e semestre findo em 31/12/2021 (Em R$ Mil)

Semestre
findo em Controladora Consolidado

 31/12/21 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Lucro/(prejuízo) liquido do semestre/exercício  12.961  63.466  (6.728)  63.466  (6.728)
Variação de ajuste de avaliação patrimonial de ativos
  financeiros disponíveis para venda  91.274  91.488  416  91.488  416 
IR/CSLL diferidos sobre marcação a mercado de ativos 
financeiros disponíveis para venda  (45.660)  (45.744)  (187)  (45.744)  (187)
Lucro/(prejuízo) líquido abrangente do semestre/exercício  58.575  109.210  (6.499)  109.210  (6.499)
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a serem gerados. (l) O ágio é apurado com base na diferença entre o valor pago 
na data de aquisição e o valor contábil líquido. O ágio, cujo fundamento é base-
ado na previsão de resultados futuros da empresa adquirida, é amortizado em 
consonância com os prazos de projeções que o justificaram ou, quando baixado 
o investimento, por alienação ou perda, antes de cumpridas as previsões. (m) 
Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment) é registrada 
quando o valor contábil de um ativo excede seu valor recuperável. De acordo com 
a Resolução nº 3.566/2008 do CMN, que dispõe sobre procedimentos aplicáveis 
no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao valor re-
cuperável de ativos não financeiros (impairment), o Banco testa, no mínimo anu-
almente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do 
exercício as eventuais perdas apuradas. Com base em análise de seus ativos, o 
Banco conclui que não há evidências que indiquem a necessidade de constituição 
de provisão para perdas consideradas permanentes. (n) Depósitos, captações no 
mercado aberto e recursos de aceites e emissão de títulos são demonstrados 
pelos valores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a data 
do balanço, reconhecidos em base “pró rata” dia. (o) A provisão para imposto de 
renda é, quando devida, constituída mensalmente com base nos rendimentos tri-
butáveis, à alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre o resultado tributável anual 
que exceder R$240. A contribuição social é, quando devida, constituída à alíquota 
de 20% apurada sobre o resultado tributável ajustado na forma da legislação em 
vigor. Durante o período de 1/07/2021 até 31/12/2021, através da lei 14.183 de 14 
de julho de 2021, a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL 
instituida pela Lei 7.689/88 foi alterada para os Bancos de 20% para 25%. Imposto 
diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases 
fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos ativos e 
passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no 
ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de 
imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. (p) O resulta-
do por ação é calculado com base na quantidade de ações em circulação na data 
do balanço. (q) Resultado recorrente e não recorrente. Considera-se resultado não 
recorrente: I. o resultado que não esteja relacionado ou esteja relacionado inci-
dentalmente com as atividades típicas da instituição; e II. não esteja previsto para 
ocorrer com frequência nos exercícios futuros. (r) Ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais - fiscais e previdenciárias. O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados 
de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09 do CMN: 1. Ativos 
contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administra-
ção possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões 
judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o 
ganho como praticamente certo e quando os montantes envolvidos forem mensu-
ráveis com suficiente segurança. 2. Passivos contingentes: são constituídos levan-
do em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similari-
dade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, 
sempre que a perda for avaliada como provável e quando os montantes envolvi-
dos forem mensuráveis com suficiente segurança. 3. Obrigações legais - fiscais e 
previdenciárias: decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações tribu-
tárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, 
independentemente da avaliação acerca da probabilidade de perda, têm os seus 
montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras. (s) As de-
monstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa foram preparadas e 
estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - De-
monstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC). (t) Evento subsequente ao período a que se referem às demons-
trações financeiras é aquele evento, favorável ou desfavorável, que ocorre entre 
a data final do período a que se referem às demonstrações contábeis e a data na 
qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. Dois tipos de eventos podem 
ser identificados:  Os que evidenciam condições que já existiam na data final do 
período a que se referem às demonstrações financeiras (evento subsequente ao 
período contábil a que se referem às demonstrações que originam ajustes).  Os 
que são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao período 
contábil a que se referem às demonstrações financeiras (evento subsequente ao 
período contábil a que se referem as demonstrações que não originam ajustes).
5. Caixa e equivalentes de Caixa

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

Disponibilidade     
Caixa – – 5 7
Depósitos bancários 66.733 11.756 68.004 19.744
Depósitos em moeda estrangeira 995 1.029 995 1.029

67.728 12.785 69.004 20.780
Aplicações interfinanceiras de 
liquidez
Aplicações no mercado aberto
  (NE nº 6) 163.996 865.002 163.996 865.010
Aplicações em moeda estrangeira
  (NE nº6) 8.863 6.930 8.863 6.930

172.859 871.932 172.859 871.940
Total 240.587 884.717 241.863 892.720
6. Aplicações interfinanceiras de liquidez: As aplicações interfinanceiras de li-
quidez referem-se a operações compromissadas lastreadas em títulos públicos. 
As aplicações interfinanceiras de liquidez são compostas por aplicações finan-
ceiras em outras instituições, a uma taxa de 100% do CDI em aplicações pós-
-fixadas, com vencimentos variados, sendo o mais distante em 1º de setembro de 
2027, entretanto, as operações compromissadas são liquidadas conforme venci-
mento da operação em 3 de janeiro de 2022 (2 de janeiro de 2021 para o exercício 
de 2020) e não do papel.
Aplicações no mercado aberto

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

Por posição/título     
 Posição Bancada
  Letras do Tesouro Nacional - LTN 13.999 152.744 13.999 400.020
  Letras Financeiras do Tesouro -
    LFT – 5.202 – 5.202
  Notas do Tesouro Nacional - 
    NTN B 149.997 114.983 149.997 114.983
 Posição Financiada
  Letras do Tesouro Nacional - LTN – 247.268 – –
  Notas do Tesouro Nacional -
    NTN B – 344.805 – 344.805
Aplicação no mercado aberto 163.996 865.002 163.996 865.010
Aplicações em moeda
   estrangeira 8.863 6.930 8.863 6.930
Total 172.859 871.932 172.859 871.940
7. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários integrantes da 
carteira própria do Banco e de suas controladas estão apresentados por tipo 
de papel e prazo de vencimento contratual da carteira:
a. Títulos disponíveis para venda

Controladora/ Consolidado – 31/12/2021

 Custo

Valor de mercado

 

Sem venci- 
mento/ até 

360 dias
Acima de 
360 dias  Total

Valor de 
mercado 

31/12/2020
Títulos de renda variável 203 187 – 187 331
Ações de companhias
 fechadas 203 187 – 187 331

Cotas de fundos de
 investimentos (i) 8.013 99.327 – 99.327 –
Porto – Fundo de
 Investimento em
 Participações
  Multiestratégia(*) 8.013 99.327 – 99.327 –
Total 8.216 99.514 – 99.514 331
b. Títulos para negociação

Controladora – 31/12/2021

Custo

Valor de mercado
Sem 

venci- 
mento 

até 360 
dias

Acima 
de 360 

dias Total

Valor 
de 

mercado 
31/12/2020

Carteira própria (livres) 265.083 107.290 146.625 253.915 59.041
Títulos de renda fixa 199.018 52.262 146.625 198.887 20.785
Letras Financeiras do 
Tesouro 174.133 52.215 122.008 174.223 19.885
Letras do Tesouro Nacional 24 24 – 24 12
Notas do Tesouro Nacional 
– NTN – B 1.368 23 1.268 1.291 888
Certificado de recebíveis
 imbiliário – CRI 23.493 – 23.349 23.349 –

Cotas de fundos de
 investimentos (i) 31.573 24.919 – 24.919 9.502
Brasil Plural Special
 Situations FIM CP 2.364 2.999 – 2.999 3.374
FIP ABL Shopping 8.250 4.541 – 4.541 4.576
FII Green Towers 1.700 1.411 – 1.411 1.552
JFL Living FII 14.010 10.788 – 10.788 –
Plural Logistica FII 560 468 – 468 –
Leste LLF FIDC 4.689 4.712 – 4.712 –

Títulos de renda variável 34.492 30.109 – 30.109 28.754
 Ações de companhias
 abertas 34.492 30.109 – 30.109 28.754
Recebimento por
 empréstimos
Vinculados a compro-
 misso de recompra 742.993 148.662 594.467 743.129 157.873
Títulos de renda fixa 742.993 148.622 594.467 743.129 157.873
Letras Financeiras do
 Tesouro 742.993 148.662 594.467 743.129 157.873
Vinculados à prestação
 de garantias 174.412 78.848 78.029 156.877 360.599
Títulos de renda fixa 159.344 60.537 78.029 138.566  343.105
Letras Financeiras do
 Tesouro 159.344 60.537 78.029 138.566 343.105
Cotas de fundos de
 investimentos (i) 15.068 18.311 – 18.311 17.494
Fundo de Investimento 
 Liquidez da Camara - B3 
 Multimercado Invest- 
  mento no Exterior 15.068 18.311 – 18.311 17.494

Total 1.182.488 334.800 819.121 1.153.921 577.513
Total títulos e valores
 mobiliários 1.190.704 434.314 819.121 1.253.435 577.844

Consolidado – 31/12/2021

Custo

Valor de mercado
Sem 

venci- 
mento 

até 360 
dias

Acima 
de 360 

dias Total

Valor 
de 

mercado 
31/12/2020

Carteira própria (livres) 157.553 301.484 233.806 535.290 72.651
 Títulos de renda fixa 115.982 244.724 233.806 478.530 29.745
Letras Financeiras do 
 Tesouro 77.946 244.578 195.809 440.387 20.174
Letras do Tesouro Nacional 50 26 – 26 12
Notas do Tesouro Nacional
 – NTN – B 1.145 23 1.494 1.517 920
Certificado de recebíveis
 imbiliário – CRI 662 26 558 584 460
Letras de Câmbio – LC 36 – 12 12 79
Letras Credito Agronegócio 
 – LCA 50 50 – 50 15
Certificado de recebíveis
 do agronegócio – CRA 1.307 – 1.315 1.315 2.970
Certificado de recebíveis
 imobiliário – CRI 24.245 – 24.075 24.075 2.448
Debêntures 10.541 21 10.543 10.564 2.667

Cotas de fundos de
 investimentos (i) 32.619 26.033 – 26.033 13.164
Brasil Plural Special 
 Situations FIM CP 2.364 3.000 – 3.000 3.374
Brasil Plural Credito Privado
 Triple A FIRF 1.000 1.066 – 1.066 1.014
FIP ABL Shopping 8.250 4.541 – 4.541 4.576
FII Green Towers 1.700 1.411 – 1.411 1.552
FII JFL Living 14.010 10.788 – 10.788 –
FII Plural Logistics 560 468 – 468 –
Plural Small Caps – FIA – – – – 2.646
Leste LLF FIDC 4.689 4.713 – 4.713 –
Outros 46 46 – 46 2

Títulos de renda variável 8.952 30.727 – 30.727 29.742
Ações de companhias
 abertas 8.952 30.727 – 30.727 29.576
Recebimentos por
 empréstimos – – – – 166

Vinculados a compro– 
 misso de recompra 155.644 148.662 534.168 682.830 157.873
Títulos de renda fixa 155.644 148.662 534.168 682.830 157.873
Letras Financeiras do
 Tesouro 155.644 148.662 534.168 682.830 157.873
Vinculados à prestação
 de garantias 235.150 109.290 140.915 250.205 396.765
Títulos de renda fixa 190.367 62.862 140.915 203.777 361.765
Letras Financeiras do
 Tesouro 190.367 62.862 140.915 203.777 361.765

Cotas de fundos de
 investimentos (i) 44.783 46.427 – 46.427 35.000
Fundo de Investimento 
Liquidez da Camara B3 
Multimercado Investimento
 no Exterior 30.068 46.427 – 46.427 35.000
Fundo de Investimento Liqui–
 dez da Camara – Bradesco 14.715 – – – –
Total 548.347 559.436 908.889 1.468.325 627.289
Total títulos e valores
 mobiliários 556.347 658.949 908.889 1.567838 627.620
(i) Refere–se a aquisição de cotas de fundos do Fundo de Investimento Liqui-
dez da Camara B3 Multimercado Investimento no Exterior para constituição de 
garantia  mínima não operacional na B3 S.A , conforme ofício nº 110/2017. As 
cotas estão calcionadas a favor da Camara BM&F BOVESPA. O valor de mer-
cado dos títulos públicos é apurado segundo divulgações nos boletins diários 
informados pela ANBIMA. Os títulos privados são registrados pelo seu valor de 
custo, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos e ajustado ao valor 
de mercado. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, B3 S.A. e SE-
LIC. Os títulos de rendas variáveis representadas pelas ações de companhias 
fechadas no montante de R$ 187 (R$ 331 em 2020) são avaliadas pelo valor 
de mercado com contrapartida noas de sua titularidade e, nessa mesma data, 
o FIP Porto adquiriu tais debentures de titularidade do Banco, pelo valor de R$ 
5.002. Em 16 de junho de 2021,  foram convertidas em 158.368 ações, sendo 
146.449 da 2TM LLC e 11.919 2TM Participações S.A, classificadas como dis-
ponível para venda, representando participação minoritária nessas empresas. 
Em 12 de julho de 2021, foram vendidas 11.919 ações da 2TM Participações, 
por R$ 7.253 liquidadas em 15 de julho de 2021. Em 10 de dezembro de 2021, 
o Banco aportou capital no valor de R$ 3.000 no FIP Porto. 8. Instrumentos 
financeiros derivativos: O Banco e as demais instituições do Consolidado 
participam de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos que 
se destinam a atender às necessidades próprias e de seus clientes. Os ins-
trumentos financeiros derivativos são classificados de acordo com a intenção 
da administração na data do início da operação, levando em consideração 
se a finalidade é para proteção contra risco (hedge) ou não. São classifica-
dos de acordo com os critérios definidos pelo Banco Central na Circular n° 
3.082/2002. Os critérios utilizados para apuração do valor de mercado das 
operações com instrumentos financeiros derivativos são:  Futuros: valor do 
ajuste diário das operações;  Opções: preço médio de negociação no dia da 
apuração, ou quando disponível; e  Swaps e Termo: estima–se o fluxo de 
caixa de cada uma das partes descontadas a valor presente, conforme as cor-
respondentes curvas de juros. A administração dos riscos envolvidos nestas 
operações é efetuada por meio de políticas rígidas de controle, e técnicas de 
monitoramento. Os limites de exposição ao risco são avaliados periodicamente 
pela área de Risco e área de Crédito, e por tipos de instrumento e concentra-
ção de contraparte.
a. Por valor de custo e mercado

Controladora
Custo 31/12/2021 31/12/2020

 
Mer– 
cado

Até 
360

Acima 
de 360 Total

SWAP      
 Posição ativa 12.648 12.836 12.836 – 26.466
 Posição passiva 12.553 12.732 12.732 – 27.731
Non Deliverable Foward – 
NDF
 Posição comprada – ativa 74 67 67 – 212
 Posição vendida – passiva 14 14 14 – 89

Consolidado
 Custo 31/12/2021 31/12/2020

 
Mer– 
cado

Até 
360

Acima 
de 360 Total

SWAP      
 Posição ativa 12.648 12.836 12.836 – 26.446
 Posição passiva 12.553 12.732 12.732 – 27.731
Non Deliverable Foward – NDF
 Posição comprada – ativa 74 67 67 – 212
 Posição vendida – passiva 14 14 14 – 89
Opções
 Posição ativa 38 21 21 – 3
 Posição passiva 41 18 18 – 4
b. Registrados em contas de compensação  e patrimoniais: Os valores de 
notional das operações com instrumentos financeiros são registrados em con-
tas de compensação e os ajustes/prêmios em contas patrimoniais. As pontas 
a receber e a pagar são apresentadas separadamente para os derivativos de 
Swap, Non–Deliverable Forward (NDF) no quadro abaixo:

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

 
Até 
360

Acima 
de 360 Total Total

SWAP     
DI x TR – – – 56.224
DI x VCP 100.000 – 100.000 204.989
Non–Deliverable Forward  
Posição ativa 3.800 – 3.800 1.896
Posição passiva 2.075 – 2.075 1.500

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

 Até 360
Acima de 

360 Total Total
SWAP     
DI x TR – – – 56.224
DI x VCP 100.000 – 100.000 204.989
Mercado de future – – 102.165 –
Non-Deliverable Forward  
Posição ativa 3.800 – 3.800 1.89 5
Posição passiva 2.075 – 2.075 1.500
Opções
 Posição ativa 126.625 – 126.625 391
 Posição passiva 18.709 – 18.709 441
c. Valor notional por contraparte
 Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Câmara de 
liquidação 

bolsa de 
valores

Institui– 
ções 

Finan-
ceiras

Em-
pre– 
sas Total Total

SWAP  
Posição ativa – 50.000 – 50.000 104.989
Posição passiva – 50.000 – 50.000 156.224
Non–Deliverable 
Forward  
Posição ativa – – 652 652 1.895
Posição passiva – – 300 300 1.500

 Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Câmara de 
 liquidação/ 

bolsa de 
valores

Institui- 
ções 

Finan- 
ceiras

Em- 
pre- 
sas Total Total

SWAP      
Posição ativa – 50.000 50.000 104.989
Posição passiva – 50.000 50.000 156.224
Non–Deliverable Forward  
Posição ativa – – 652 652 1.895
Posição passiva – – 300 300 1.500
Opções
 Posição ativa – 15.783 110.842 126.625 391
 Posição passiva 1 17.866 842 18.709 441 
As operações envolvendo todos instrumentos financeiros derivativos estão re-
gistradas na CETIP S.  A – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. Em 31 
de dezembro 2021 e 2020 os compromissos assumidos decorrentes dessas 
operações estão indexados a CDI, moeda e taxa pré-fixada, cujos vencimen-
tos ocorrerão a curto prazo. Os resultados com derivativos alcançados nos 
exercícios foram:
  Controladora Consolidado

 

Semestre 
findo em 

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Swaps 210 (817) 2.039 (817) 2.038
Non–Delivera-
ble Forward 1.314 1.368 89 1.368 89
Termos – (26) – (4) 1
Futuros 6.739 4.262 (4.006) 4.215 (4.030)
Opções – – – 2.879 761
Total 8.263 4.787 (1.878) 7.641 (1.141)
A garantia depositada na B3 S.A. em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 22.463 
(R$ 12.864 em 2020). 9. Operações de crédito: As operações de crédito são 
classificadas em níveis de risco de acordo com os critérios estabelecidos pela 
Resolução 2.682/99 do CMN. Essa classificação leva em consideração entre 
outras, uma análise periódica da operação, dos atrasos, do histórico do cliente 
e das garantias obtidas, quando aplicável. A provisão para perdas em opera-
ções de crédito é efetuada com base na classificação do cliente nos níveis de 
risco definidos pela referida Resolução. 
a. Por modalidade de crédito e setor de atividade

31/12/2021

Modalidade

% de 
provi- 
siona-
mento

Ativi- 
dade 

Econô-
mica

Nível 
de 

Risco
Ven- 

cidas 
A ven-

cer Saldo
Provi-

são
Empréstimos - CCB 0% Serviços AA  –    21.832  21.832  –   
Empréstimos - CCB 0% PF AA  –    6.610  6.610  –   
Empréstimos - CCB 0.5% Serviços A  –    9.837  9.837  (49)
Empréstimos - CCB 0,5% PF A  –    2.287  2.287  (11)
Empréstimos - CCB 1% Serviços B  –    655  655  (7)
Empréstimos - CCB 1% PF B  –    553  553  (6)
Empréstimos - CCB 3% Serviços C  –    11.640  11.640  (349)
Empréstimos - CCB 100% PF H  –    37  37  (37)
     –    53.451 53.451  (459)

31/12/2020

Modalidade

% de 
provi- 
siona-
mento

Ativi- 
dade 

Econô-
mica

Nível 
de 

Risco
Venci-

das 
A ven-

cer Saldo
Provi-

são
Empréstimos - CCB 0% Serviços AA – 620.490 620.490 –
Empréstimos - CCB 0% PF AA – 9.480 9.480 –
Empréstimos - CCB 0.5% Serviços A – 15.938 15.938 80
Empréstimos - CCB 0,5% PF A – 254 254 1
Empréstimos - CCB 1% Serviços B 24 314 338 3
Empréstimos - CCB 1% PF B – 61 61 1
Empréstimos - CCB 10% PF D – 126 126 12
Empréstimos - CCB 70% PF G 7.506 – 7.506 5.254
Empréstimos - CCB 100% PF H 30 49 79 79
    7.560 646.712 654.272 5.430
b. Por vencimento

31/12/2021
 À Vencer

  Vencidas
Até 180 

dias
De 181 a 
360 dias

Após 
360 dias Total

Empréstimos – CCB – 19.253 8.300 25.898 53.451
31/12/2020

À Vencer

 Vencidas
Até 180 

dias
De 181 a 
360 dias

Após 
360 dias Total

Empréstimos – CCB 7.560 7.789 8.675 630.248 654.272
c. Por concentração de risco
Maiores devedores 31/12/2021 % 31/12/2020 %
Maior devedor 11.640 22% 600.115 92%
10 seguintes maiores devedores 38.198 71% 52.323 8%
20 seguintes maiores devedores 3.613 7% 1.834 –
 53.451 100% 654.272 100%
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram renegociadas 
e/ou renovadas 18 operações de crédito (21 operações de crédito em 2020), 
no montante de R$ 49.134 (R$ 24.838 em 2020). d. Provisão para créditos 
de liquidação duvidosa: Movimentação da provisão para créditos de li-
quidação duvidosa: A movimentação da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa é a seguinte:
 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial (5.430) (1.889)
Constituição de provisão (8.182) (10.119)
Reversão de provisão 13.153 6.578
Saldo final (459) (5.430)
Circulante (17) (5.268)
Não circulante (442) (162)
Efeito no resultado 4.971 (3.541)
Baixa para prejuízo (7.556) (1.094)
No exercício findo de 31 de dezembro de 2021 foi registrado um crédito bai-
xado como prejuizo no montante de R$ 7.556. e. Financiamento de conta 
margem: As operações em conta margem são as operações de financiamento 
realizadas com pessoas físicas, na compra de novas ações no mercado à vis-
ta, regulamentadas pela Instrução CVM nº 51/86, de clientes de Home Broker. 
A remuneração destas operações são de até 4% a.m. O limite de crédito con-
cedido no produto conta margem possui garantia mínima de 140%. Em 31 de 
dezembro de 2021, o saldo dessa conta é de R$ 1.348 (R$ 6.747 em 2020). 
10. Carteira de câmbio Controladora/ 

Consolidado
 31/12/2021
 Ativo Passivo
Câmbio comprado/vendido a liquidar 2.697 3.124
Direitos sobre vendas/obrigações para compras de câmbio 3.125 2.683
(–) Adiantamento em moeda nacional recebida (19) –
Total 5.803 5.807

Controladora/ 
Consolidado

 31/12/2020
 Ativo Passivo
Câmbio comprado/vendido a liquidar 11.574 12.186
Direitos sobre vendas/obrigações para compras de câmbio 12.289 11.514
(–) Adiantamento em moeda nacional recebida (185) –
Total 23.678 23.700
As receitas auferidas envolvendo a carteira de câmbio em 31 de dezembro de 
2021 foram de R$ 45.309 (R$ 27.222 em 2020). 
11. Rendas e serviços a receber

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

Assessoria técnica 4.545 3.319 4.545 3.319
Taxa de Administração 6.934 3.856 10.842 7.975
Comissões 246 1.072 3.413 4.798
Custódia 1.393 868 1.393 868
Outros 720 205 1.660 4.621
Total  13.838  9.320  21.853  21.581 
As receitas auferidas no exercício com prestação de serviços, conforme a Nota 
Explicativa nº 26, totalizaram R$ 87.395 (R$ 60.810 em 2020) na controladora 
e R$ 375.668 no consolidado (R$299.603 em 2020). A movimentação da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

Controladora
 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial (3.144) (2.342)
Constituição de provisão (1.952) (1.450)
Reversão de provisão 552 648
Saldo final (4.544) (3.144)

Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial (3.772) (2.830)
Constituição de provisão (2.514) (1.992)
Reversão de provisão 1.092 984
Baixa de provisão 52 66
Saldo final (5.142) (3.772)
12. Negociação e intermediação de valores

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

 Ativo Passivo Ativo Passivo
Caixa de registro e liquidação 392 - 622 33.833
Devedores/credores - liquidações pendentes 622 - 622 -
Credores por empréstimo de ações - - 205.219 152.479
Outras obrigações - - - 476
Total 1.014 - 206.463 186.788

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

 Ativo Passivo Ativo Passivo
Caixa de registro e liquidação 5.978 18 238.312 2.327
Devedores/credores - liquidações pendentes - - 92.488 311.300
Credores por empréstimo de ações - - - 166
Outras obrigações 543 - 542 347
Total 6.521 18 331.342 314.140
Para efeitos de comparabilidade o montante de R$ 454.869, no Consolidado foi 
reclassificado de “Negociações e Intermediação de Valores” para “Depósitos”, 
conforme mencionado na NE 19. 
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13. Títulos e créditos a receber
Controladora/Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Sem características de concessão de crédito (*) 2.058 42
Total 2.058 42
(*) Refere-se a aquisição de Cessão de crédito e direitos creditórios sem 
coobrigação com a contraparte Videolar-Innova S/A. 14. Outros créditos - 
Diversos

Controladora Consolidado
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Impostos antecipados e
 contribuições a compensar 1.561 2.183 9.399 8.404
Depósitos em garantia 30 114 1.407 1.384
Valores a receber de
 sociedades ligadas (nota 28) 148 244 667 365
Adiantamento salarial 68 78 409 295
Projetos (*) 1.286 942 1.286 946
Provisão a receber (**) 1.319 - 2.328 3.502
Outros (***) 20.972 6.247 22.400 7.468
Total 25.384 9.808 37.896 22.364
Circulante 25.354 9.694 36.489 20.978
Não circulante 30 114 1.407 1.386
(*) Refere-se a despesas reembolsáveis de projetos em andamentos.  
(**) Refere-se a contratos de rebates nos quais as Corretoras intermediam os 
investidores aplicarem recursos e negociar títulos e valores mobiliários nos 
mercados financeiro e de capitais brasileiros. (***) Refere-se a liquidação de 
CCB de fundo administrado pelo banco, regularizado no mês seguinte.
15. Despesas antecipadas

Controladora Consolidado
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Licença de uso 84 148 4.446 1.102
Assessoria técnica - - 180 300
Parceria comercial - - 8.635 -
Outras 234 35 3.844 1.975
Total 318 183 17.105 3.377
Circulante 318 183 7.909 3.377
Não circulante - - 9.196 -

A Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda, Plural Gestão de Recuros 
Ltda e Genial Corretora de Seguros Ltda são investidas indiretas do Banco 
Genial, e não são consideradas para fins de consolidação conforme regras 
estabelecidas pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional – COSIF. 17. Imobilizado de uso. Durante os exercícios findos em 
31 de dezembro 2021 e 2020, o Banco apresentou, de modo consolidado, as 
seguintes movimentações em seu imobilizado:

Controladora
 Movimentação

Descrição Taxa
Saldo em 
31/12/2019

Aqui- 
sições Baixas

Depre- 
ciação

Saldo em 
31/12/2020

Mobiliário  72  1.087   -    -   1.159 
(-) Depreciação acumulada 10%  (10)   -   -  (27)  (37)
Equipamentos de
 comunicação e segurança    6   -    -    -   6 
(-) Depreciação acumulada 10%  (2)   -    -   (1)  (3)
Equipamento de informática    365  1.154   -    -   1.519 
(-) Depreciação acumulada 20%  (109)   -    -   (106)  (215)
Benfeitoria     -   11.578   -    -   11.578 
(-) Depreciação acumulada   -    -    -   (384)  (384)
Total  322 13.819  - (518) 13.623 

Consolidado
  Movimentação  

Descrição Taxa
Saldo em 
31/12/2020

Aqui- 
sições Baixas

Depre- 
ciação

Saldo em 
31/12/2021

Mobiliário 1.973  1.268 -   -   3.241 
(-) Depreciação acumulada 10% (724)   -  -  (193)  (917)
Equipamentos de 
comunicação e segurança   772  104   -    -   878 
(-) Depreciação acumulada 10% (711)   -    -   (16)  (727)
Equipamento de informática   9.259  2.840  (106)   -   11.995 

(-) Depreciação acumulada 20% (4.669)   -  84  (1.538)  (6.123)
Benfeitoria   5.594  11.578  (5.594)   -   11.578 
(-) Depreciação acumulada (3.591)   -   4.489  (1.283)  (385)
Total  7.903 15.790 (1.127)(3.030) 19.540

Em 07 de junho foi assinado o contrato de parceria comercial entre BRB e a 
Corretora Genial Investimentos para realização de parceria estratégica nos 
negócios de gestão e administração de recursos de terceiros, e das atividades 
de distribuição e corretagem de títulos e valores mobiliários pelo período de 
20 anos. O contrato estabelece remuneração por meio de profit sharing e a 
possiblidade de constituição de uma Joint Venture entre a Corretora e o BRB, 
a depender do atingimento de determinadas condições. 16. Investimentos - 
Participações societárias em controladas - Controladora. Em função do 
processo de reorganização societária envolvendo o Conglomerado Genial, 
foram deliberados e aprovados pela administração os seguintes atos: I- 
Em 26 de  fevereiro de 2021, os sócios da Plural HNF Participações Ltda. 
decidiram pela cisão parcial da Companhia com a versão da parcela cindida 
correspondente ao investimento na Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. no 
valor de R$9 à sócia Plural Empreendimentos e Participações Ltda. Em razão 
da cisão parcial, os sócios reduziram o capital social da Companhia no valor 
cindido de R$9 e com consequente redução de 9.200 quotas representativas 
do capital social. II- Em 01 de março de 2021, a Plural Empreendimentos e 
Participações Ltda. integralizou as 9.200 quotas da Occam Brasil Gestão de 
Recursos Ltda. na Genial Investimentos Holding S.A., tornando-se acionista 
da Companhia. III- Nessa mesma data, o Banco Genial S.A.  recebeu por 
conferência, 11.795 ações ordinárias e 11.795 ações preferenciais emitidas pela 
Genial Investimentos Holding no valor de R$9. Em razão dessa conferência, os 
sócios aprovaram o aumento de capital do Banco de R$9 mediante a emissão 
de 243 ações. IV- Posteriormente, os sócios da Plural Nova Holding Financeira 
aumentaram o capital social da Companhia com a criação de 9.200 novas 
quotas no valor de R$9. Com isso, a Plural Empreendimentos subscreveu a 
totalidade das 9.200 novas quotas. As novas quotas são integralizadas mediante 
a conferência de 243 ações ordinárias de emissão do Banco Genial.  V- Ainda 
em 1 de março de 2021, a Genial Investimentos Holding aumentou o capital 
social da Genial Investimentos Holding Financeira no valor de R$9.994 mediante 
a emissão de 16.384.139 ações ordinárias. As novas ações emitidas foram 
totalmente subscritas e integralizadas mediante a conferência de 9.200 quotas 
da Occam Brasil Gestão de Recursos no valor de R$9, 10.000 quotas da Plural 
Investimentos Gestão de Recursos no valor de R$3.756 e 3.600.000 quotas da 
Plural Gestão de Recursos no valor de R$6.229. VI- Por conseguinte, a Genial 
Investimentos Corretora de Valores incorporou reversamente a sua controladora 
imediata Genial Investimentos Holding Financeira com sua consequente 
extinção; VII- A Genial Investimentos Holding teve sua denominação social 
alterada para Genial Holding Financeira S.A. Após as operações, o Banco passa 
a controlador direto da Genial Holding Financeira S.A, com a seguinte estrutura:

18. Intangível
Controladora

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo em 
31/12/2020

Aqui- 
sições

Amorti- 
zação

Saldo em 
31/12/2021

Marcas e patentes 3.841 - - 3.841
Ágio 63.014 - - 63.014
Amortização acumulada 20% (62.222) - (476) (62.698)
Total 4.633 - (476) 4.157

Consolidado
Movimentação

Descrição Taxa
Saldo 

31/12/2020
Aqui- 

sições
Amorti- 
zação

Saldo 
31/12/2021

Sistema de
 processamentos de dados - 3.656 104 - 3.760
(-) Amortização acumulada 20% (3.013) - (186) (3.199)
Marcas e patentes - 3.841 - - 3.841
Ágio na aquisição
 de investimento - 75.143 - - 75.143
(-) Amortização acumulada 20% (71.721) - (1.690) (73.411)
Total  7.906 104 (1.876) 6.134
A avaliação dos referidos ágios é revisada com o intuito de analisar se as 
circunstâncias indicam que o valor contábil do ativo é recuperável ou não. Para 
os exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020, a administração não 
identificou evidências claras de desvalorização e entende que não há ajustes 
a serem feitos a título de provisão para impairment. 19. Captação de recursos
 Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Depósitos 923.087 735.745 1.069.430 1.040.151
Depósitos à vista 648.823 341.271 644.116 341.032
Depósitos interfinanceiros - 150.224 - -
Depósitos a prazo 274.264 244.250 274.264 244.250
Recursos disponíveis de clientes (*) - - 151.050 454.869
Captações no mercado aberto 741.510 749.565 681.247 487.304
Carteira própria 741.510 157.494 681.247 142.501
Letras Financeiras do Tesouro 741.510 157.494 681.247 142.501
Carteira de terceiros - 592.071 - 344.803

Os atos acima descritos, foram aprovados pelo Banco Central do Brasil em 01 de 
agosto e 2021. Em 25 de junho de 2021, a Genial Holding Financeira aumentou 
o capital social da Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A 
em R$205.000 representado por 2.350.917.431 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. No mesmo ato, foi  promovido o grupameno da totalidade 
das ações ordinárias de forma que a cada 12 ações passaram a corresponder 
a 1 ação ordinária, sendo mantido o valor do capital social da Companhia e 
passando o número de ações em que se divide o capital social de 3.271.391.044 
ações ordinárias para 272.532.587 ações ordinárias. Esse aumento foi aprovado 
pelo Bacen em 03 de agosto de 2021. Em 25 de junho de 2021, a Genial 
Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A aumentou o capital social da 
Corretora Genial Institucional em R$35.000 representado por 29.968.319 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Esse aumento foi aprovado pelo 
Bacen em 03 de agosto de 2021. A movimentação dos investimentos, conforme 
organograma acima, em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é:

Controladora

Investimento direto

Patri-
mônio 
líquido

Lucro 
líquido/ 

(pre- 
juízo)

Parti- 
cipa- 
ção

Saldo 
em 

31/12/20

Aumen-
to de 

Capital

Equi- 
valên- 

cia

Saldo 
em 

31/12/21
Genial Holding Finan-
ceira S.A. (anteriormente
 denominada Genial 
 Investimentos
   Holding S.A) 305.198 40.883 99,9% 59.306 205.009 40.883 305.198
Banco Genial  S.A 305.198 40.883 99,9% 59.306 205.009 40.883 305.198

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

Notas do Tesouro Nacional – NTN B - 247.268 - -
Letras do Tesouro Nacional - 344.803 - 344.803
Recursos de aceites e emissão
 de títulos 9.601 605.963 9.601 605.963
Recursos de Letra de Crédito
 Imobiliário (**) 9.601 605.963 9.601 605.963
Total 1.674.198 2.091.273 1.760.278 2.133.418
(*) De acordo com a Resolução 4.871 de 20 de novembro de 2020, a 
controladora e o consolidado deverão manter a conta de registro utilizada 
exclusivamente com saldos dos recursos líquidos de clientes disponível, 
enquanto não comprometido em operações de cada cliente. Para efeitos de 
comparabilidade, o montante de R$ 454.869 foi reclassificado de Negociações 
e intermediação de valores para Recursos disponíveis de clientes. (**)A Letra de 
Crédito Imobiliário (LCI) é remunerada por um percentual do CDI e é um título 
de crédito nominativo, lastreado por direitos creditórios originários de alienações 
fiduciárias de bens imóveis, emitido exclusivamente por instituições financeiras 
públicas ou privadas. A LCI é emitida pelo Banco sob a forma escritural na 
CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, sob a Lei nº 3.614/2012.

Controladora

 Até 360
Acima 
de 360 31/12/2021 31/12/2020

Faixas de vencimento     
Depósitos à vista  648.823 - 648.823 341.271
Depósitos Interfinanceiros  -   - - 150.224
Depósitos à prazo  90.787 183.477 274.264 244.250
Letra de crédito imobiliário 9.601 - 9.601 605.963
Captações no mercado aberto 741.510 - 741.510 749.565
Total 1.490.721 183.477 1.674.198 2.091.273

Consolidado

Até 360
Acima 
de 360 31/12/2021 31/12/2020

Faixas de vencimento     
Depósitos à vista 644.116 - 644.116 341.032
Depósitos à prazo 90.787 183.477 274.264 244.250
Recursos disponíveis de clients 151.050 - 151.050 454.869
Letra de crédito imobiliário 9.601 - 9.601 605.963
Captações no mercado aberto 681.247 - 681.247 487.304
Total 1.576.801 183.477 1.760.278 2.133.418

Banco Genial S.A. e suas Controladas
(Anteriormente denominado Plural S.A. Banco Múltiplo)

Praia de Botafogo, 228, 9º andar Botafogo RJ Tel: 55 21 3923-3000 | Rua Surubim, 373, 1º andar Vila Olímpia SP Tel: 55 11 3206-8000 | www.bancoplural.com
CNPJ nº 45.246.410/0001-55

Investimentos indiretos

Patri-
mônio 
líquido

Lucro/
(prejuízo) 
líquido

Partici- 
pação

Saldo em 
31/12/2020

Aumento 
de Ca-
pital

Incorpo- 
ração

Divi- 
dendos

Equiva- 
lência

Saldo em 
31/12/2021

Genial Investimentos Holding
 Financeira S.A.  -    -   99,99%  49.276  9.994  (59.270) -  -    -   
Genial Investimentos CVM S.A.  305.156  40.887 99,99%  49.276  214.994 - -  40.887  305.157 
Genial Institucional  133.054  8.518 100%  89.537  35.000 - -  8.518  133.055 
Plural Inv Gestão  17.594  15.991 100%  3.756 - - -  15.991  19.747 
Plural Gestao  5.563  2.914 100%  6.229 - - -  2.914  9.143 
Genial Corretora de Seguros  2.189  476 100%  2.462 - - -  476  2.938 
Occam Brasil Gestão de
  Recursos  75.635  96.470 20%  -   -  9  (12.699)  21.988  9.298 

Consolidado

Investimentos indiretos

Patri-
mônio 
líquido

Lucro/ 
(prejuízo) 
líquido

Partici- 
pação

Saldo em 
31/12/2020

Incorpora-
ção

Divi- 
dendos

Equiva-
lência

Saldo em 
31/12/2021

Genial Investimentos Holding 
Financeira S.A.(*)  46  (4) 99,9%  45 - -  (4)  41 
Genial Investimentos CVM  17.594  15.991 100%  3.756  15.991  19.747 
Genial Institucional  5.563  2.914 100%  6.232 - -  2.914  9.146 
Plural Inv Gestão  2.189  476 100%  2.462 - -  476  2.938 
Plural Gestao  75.635  96.470 20%  -    9  (12.699)  21.988  9.298 
Total 12.495 9 (12.699) 41.365 41.170

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

 
Pessoas 
jurídicas

Pessoas
 físicas

Pessoas
 ligadas Total

Pessoas 
jurídicas

Pessoas 
físicas

Pessoas 
ligadas Total

Segregação por segmento     
Depósito à vista 362.846 255.441 30.536 648.823 303.661 8.209 29.401 341.271
Depósito Interfinanceiro - - - - - - 150.224 150.224
Depósito à prazo 70.007 12.485 191.772 274.264 204.694 26.326 13.230 244.250
Letra de crédito imobiliário - - - 9.601 600.093 - 5.870 605.963
Captações no mercado aberto 741.510 - - 741.510 749.565 - - 749.565
Total 1.174.363 267.926 231.909 1.674.198 1.858.013 34.535 198.725 2.091.273

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

 
Pessoas 
jurídicas

Pessoas
 físicas

Pessoas
 ligadas Total

Pessoas 
jurídicas

Pessoas 
físicas

Pessoas 
ligadas Total

Segregação por segmento     
Depósito à vista 362.846 255.441 25.829 644.116 303.661 8.209 29.162 341.032
Depósito à prazo 70.007 12.485 191.772 274.264 204.694 26.326 13.230 244.250
Recursos disponíveis de clientes 2.285 147.209 1.556 151.050 204.694 26.326 13.230 244.250
Letra de crédito imobiliário - - 9.601 9.601 600.093 - 5.870 605.963
Captações no mercado aberto 681.247 - - 681.247 487.304 - - 487.304
Total 1.116.385 415.135 228.758 1.760.278 1.620.683 464.468 48.267 2.133.418

Reconciliação das despesas de captação com o resultado
Controladora Consolidado

 

Semestre 
findo em 
31/12/21 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Despesas depósitos
  interfinanceiros (66) (1.755) (4.530) - (6)
Despesas depósitos à prazo (11.243) (20.007) (4.036) (20.007) (4.036)
Recursos de Letra de Crédito 
  Imobiliário (20.641) (37.274) (163) (37.274) (163)
Recursos de Letra de
  Agronegócio - - - - -
Despesas de contribuição
  com FGC (803) (1.874) (544) (1.874) (544)
Despesas captações no
  mercado aberto (21.271) (30.453) (6.682) (25.731) (3.399)
Total (54.024) (91.363) (15.955) (84.886) (8.148)
20. Sociais e estatutárias:

 Controladora Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Participações estatutárias 7.923 5.935 19.508 14.786
Total 7.923 5.935 19.508 14.786
Em 31 de dezembro de 2021 foi provisionado a título de participação nos lucros 
para seus funcionários, de acordo com o instrumento particular aprovado junto 
ao Sindicato da categoria, o saldo de R$7.923 (5.935 em 2020) e consolidado 
R$19.508 (14.786 em 2020). 21. Fiscais e previdenciárias:

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

Impostos de renda retido na
 fonte de fundos   475  1  475  20 
Impostos e contribuições
 sobre salários  1.795  1.215  5.099  3.389 
Impostos e contribuições
 sobre serviços de terceiros  400  61  1.074  588 
Impostos e contribuições
 sobre o lucro  652  1.976  652  1.976 
Pis e Cofins  811  670  2.263  2.032 
Imposto de renda retido na
 fonte  4.340  1.771  5.230  2.333 
Outros  670  381  1.521  1.422 
Total  9.143  6.075  16.314  11.760 
Circulante 9.064 6.075 16.161 11.760
Não circulante 79 – 153 –
22. Outras obrigações - diversas

Controladora Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Obrigações por aquisições
 de bens e direitos 598 1.034 598 1.034
Provisões para despesa de
 pessoal 3.645 2.709 10.616 7.431
Outros fornecedores a pagar 4.690 1.420 13.882 4.912
Provisões para pagamentos 194 159 1.066 1.951
Débitos com ligadas 5.358 972 543 350
Outros 880 8.976 2.164 10.219
Total 15.365 15.270 28.869 25.897
Circulante 14.478 14.816 26.254 24.980
Exigível a longo prazo 887 454 2.615 917
23. Imposto de renda e contribuição social: Demonstração da conciliação 
entre o imposto de renda e contribuição social à taxa efetiva e nominal.

RECONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

     CONTROLADORA  CONSOLIDADO 
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
Resultado antes da Tributação
 e Participações  84.117  5.437  101.285  18.266 

 
Participações estatutárias
 sobre o lucro  (8.327)  (5.947)  (19.941)  (16.633)

   CONTROLADORA  CONSOLIDADO 
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

 
Resultado de Equivalencia
 Patrimonial em Controladas  –  –  49.405 (8.008)

Lucro antes dos Impostos  75.790  (510)  130.749  (6.375)
Despesa de Imposto de
 Renda e Contribuição Social
  - Alíquota vigente
 Corrente - Alíquota Vigente  37.895  (230)  58.837  (2.869)
Ajustes Permanentes  (41.094)  14.829  (88.343)  (32.420)

 
Resultado de Equivalencia
 Patrimonial de Controladas  (40.883)  12.484  (90.771)  (37.404)

 Outras  (211)  2.345  2.428  4.984 
Ajustes Temporários  3.216  5.795  6.877  9.456 

 
Ajustes temporários sobre
 produtos  (1.907)  5.892  (2.095)  5.704 

 Outras  5.079  –  11.662  6.584 

 
Contingencias e Tributos
 suspensos  44  (97)  (2.690)  (2.832)

Lucro/Prejuízo Antes das
 Compensações  37.912  20.114  49.284  (29.338)
 Compensação  (11.373)  (6.034)  (14.785)  (9.366)
Lucro Real do Exercício  26.539  14.080  34.499  21.854 
Incentivos Fiscais  309  84  387  131 

 
PAT - Programa de Alimentação
 do Trabalhador  159  84  207  131 

 
Operações de Caráter Cultural
 e Artístico  100  –  120 – 

 
Fundo dos Direitos da Criança
 e Adolescente  25  –  30 – 

 
Doações e Patrocínios ao
 Desporto  25  –  30 – 

Despesa efetiva de Imposto
 de Renda e Contribuição
  Social  (12.324)  (6.218)  (17.878)  (8.361)
 Corrente  (12.245)  (6.218)  (15.557)  (8.566)
 Diferido  (79)  –  (2.321)  205 
A lei 14.183 de 14 de julho de 2021 alterou a alíquota da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL instituida pela Lei 7.689/88 para os Banco de 
20% para 25% durante o período de 1/07/2021 até 31/12/2021. Origem dos 
créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
A controlada Genial Institucional CCTVM possui créditos tributários registrados, 
passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros nas condições 
estabelecidas pela legislação vigente.

MOVIMENTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS

31/12/2020
Compen-

sação
Rever-

são
Consti-
tuição 31/12/2021

Ativo fiscal constituído 
- Controlada Genial

 Institucional CCTVM  4.911  (2.302)  (1.763)  1.897  2.743 
Prejuízos fiscais  2.217  (833)  –  –  1.384 
Base negativa de
 contribuição social  1.330  (223)  –  –  1.107 
Ajuste Temporários  1.326  (1.246)  (1.466)  1.638  252 
Diferenças temporárias
 - MTM  38 –   (296)  258  (0)
Com base nas projeções de rentabilidade devidamente aprovadas pelos 
órgãos da administração, a controlada Genial Institucional CCTVM estima 
que os créditos tributários, oriundos de prejuízo fiscal e base negativa de 
contribuição social serão realizados como segue:

Exercício

Saldo Prejuízo 
Fiscal/Base 

Negativa
Ativo -

 IRPJ 
Ativo -
 CSLL Ativo

Valor 
Presente

Valor
Presente 

(Selic)
2022  1.892 473 378 851  763 11,50%
2023  3.645 911 729 1640  1.406 8,00%

TOTAL  5.537  1.384  1.107  2.491  2.169 –

O ativo fiscal de CSLL reflete a lei 14.183 de 14 de julho de 2021 que alterou 
a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL instituida 
pela Lei 7.689/88 para as Corretoras de 15% para 20% durante o período de 
1/07/2021 até 31/12/2021. A Controladora e Controlada Genial Investimentos 
CVM não realizaram o registro contábil de ativo tributário em conformidade 
com Resolução 3.059/12 do Bacen que define as regras para as instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil para efetuar o registro contábil de créditos tributários decorrente de 
prejuízo fiscal de imposto de renda, de base negativa de contribuição social 
sobre o lucro líquido e aqueles decorrentes de diferenças temporárias.

 Prejuízo 
Fiscal 

 Base 
Negativa 

 Ajustes 
Temporários  MTM  Total 

Ativos fiscais não
 constituído  30.031  26.960  255  2.864  60.110 
 Controladora  14.877  14.837  123  2.712  32.548 
 Genial Investimentos
  CVM  15.154  12.123  132  152  27.562 
24 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As contingências 
são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando em 
consideração o parecer de assessores jurídicos quando houver probabilidade 
que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações. Para 
as contingencias classificadas como “prováveis”, são constituídos provisões 
reconhecidas no Balanço Patrimonial na rubrica “Provisões para riscos fiscais” 
e Provisões para passivos contingentes”. Abaixo segue demonstrado os tipos 
de processos com probabilidade “possível” em que a Controladora e suas 
controladas figuram no polo passivo.

Provisões, Passivos Contingentes E Ativos Contingentes

C
O

N
TR

O
LA

D
O

R
A

Fiscais* Trabalhistas Cíveis Outros
Garan-

tia
Provi-
são

Garan-
tia

Provi-
são

Garan-
tia

Provi-
são

Garan-
tia

Provi-
são

Em 31 de Dezembro/
  2020 –   130  114  –  –  –  –  6 
Constituições –  –   20  106 –  –  –  – 
Reversões –  –  –  –  –  –  –  – 
Atualizações –   1  1 –  –  –  –   1 
Realizações /
  Pagamentos –  –   (105) –  –  –  –  – 
Em 31 de Dezembro/
  2021  –  131  30  106  –  –  –  7 

C
O

N
S

O
LI

D
A

D
O

Em 31 de Dezembro/ 
  2020  –  550  501  3.833  883  –  –  6 
 Controladora  –  130  114  –  –  –  –  6 
 Genial Institucional  –  –  50  3.035  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  420  337  798  883  –  –  – 
Constituições  –  –  177  1.244  –  –  –  – 
 Controladora  –  –  20  106  –  –  –  – 
 Genial Institucional  –  –  30  582  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  –  127  556  –  –  –  – 
Reversões  –  –  –  (906)  –  –  –  – 
 Controladora  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Genial Institucional  –  –  –  (548)  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  –  –  (358)  –  –  –  – 
Atualizações  –  1  1  –  –  –  –  1 
 Controladora  –  1  1  –        1 
 Genial Institucional  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  –  –  –  –  –  –  – 
Realizações/
  Pagamento  –  (420)  (156)

 
(3.471)  –  –  –  – 

 Controladora  –  –  (105)  –  –  –  –  – 

 Genial Institucional  –  –  (20)
 

(2.769)  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  (420)  (31)  (702)  –  –  –  – 
Em 31 de Dezembro/
  2021  –  131  523  700  883  –  –  7 
 Controladora  –  131  30  106  –  –  –  7 
 Genial Institucional  –  –  60  300  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  –  433  294  883  –  –  – 
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PASSIVOS CONTINGENTES - RISCO POSSÍVEL

  FISCAIS

TRABA-

LHISTAS CÍVEIS OUTRAS

C
O

N
TR

O
-

LA
D

O
R

AEm 31 de Dezembro/2020  9.071  1.755  39 –

Em 31 de Dezembro/2021  9.331  491  425 –
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Em 31 de 

Dezembro/2020  15.669  14.462  1.911 126

 Controladora  9.071  1.755  39 –

 Genial Institucional  1.273  2.742  32 –

 Genial Investimentos  5.325  9.965  1.840 126

Em 31 de Dezembro/2021  14.864  9.869  5.594 326

 Controladora  9.331  491  425 –

 Genial Institucional  1.273  1.757  64 –

 Genial Investimentos  4.260  7.621  5.105 326

25. Patrimônio líquido - Controlador: Em 1 de março de 2021, em razão 
da incorporação das ações da Genial Investimentos Holding S.A., os sócios 
aprovaram o aumento de R$9 passando o capital social da Companhia de 
R$144.786 para R$144.795, mediante emissão de 243 ações ordinárias, 
passando a ser representado por 2.368.287 ações. Tal deliberação foi aprovada 
pelo do Banco Central do Brasil em 1º de agosto de 2021. Aos acionistas 
é assegurado pelo Estatuto Social um dividendo mínimo correspondente a 
25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação em vigor. Não houve 
distribuição de dividendos em 31 de dezembro de 2021. 26. Receitas de 
prestação de serviços:

  Controladora Consolidado

 

Semestre
 findo em

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Comissão de 
 colocação de títulos 47 86 4.602 35.398 38.337
Administração de fun-
 dos de investimentos 26.414 47.573 29.991 99.545 81.247
Assessoria técnica 3.076 9.735 11.578 26.104 14.200
Corretagem de bolsa 66 113 69 177.395 143.774
Outros serviços 18.030 29.888 14.570 37.226 22.045
Total 47.633 87.395 60.810 375.668 299.603
27. Despesas operacionais: a. Despesas de pessoal:

  Controladora Consolidado

 

Semestre
 findo em

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Honorários da diretoria (3.552) (6.524) (4.403) (10.213) (7.323)
Benefícios (3.280) (6.129) (5.281) (17.746) (13.701)
Encargos sociais (4.962) (8.954) (7.123) (26.349) (20.570)
Proventos (12.115) (22.076) (18.174) (76.772) (60.276)
Treinamentos/
 estagiários (323) (609) (479) (1.572) (1.432)
Total (24.232) (44.292) (35.460) (132.652) (103.302)
b. Despesas administrativas

  Controladora Consolidado

 

Semestre
 findo em

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com
 processamento de
  dados (8.692) (13.144) (5.224) (102.501) (69.007)
Despesas de aluguéis (2.190) (4.534) (4.635) (10.722) (9.676)
Despesas de
 arrendamentos (12) (22) (22) (3.136) (439)
Despesas com
 contribuições
  filantrópicas (27) (27) – (76) (350)
Despesas com
 comunicações (284) (508) (460) (3.191) (2.877)
Despesas manutenção
 e material (519) (1.009) (958) (2.129) (2.077)
Despesas promoções e
  relações públicas (441) (494) (162) (2.224) (1.045)
Despesas de 
publicações (1) (91) (106) (192) (221)
Despesas de serviços
  do sistema financeiro (1.187) (2.632) (2.174) (14.258) (12.383)
Despesas de seguros (16) (23) (11) (27) (16)
Despesas de serviço
  de terceiros (270) (281) (116) (750) (1.301)
Despesas de
  transportes (49) (86) (219) (188) (339)
Despesas de
  propaganda e
   publicidade (2.462) (2.463) – (24.999) (9.064)
DDespesas de serviços
 técnicos especializados (4.288) (7.102) (5.353) (13.743) (14.416)
Despesa com viagens (220) (302) (552) (611) (1.125)
Outras despesas
 administrativas (2.457) (5.221) (2.809) (10.602) (6.548)
Total (23.115) (37.939) (22.801) (189.349) (130.884)
28. Outras receitas e despesas operacionais:

 Controladora Consolidado

 

Semestre
 findo em

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receitas
Reversão de provisão 
(*) 450 496 2.785 1.701 2.803
Recuperação de 
encargos e despesas 84 93 126 309 499
Receitas financeiras 385 718 5.211 11.451 10.552
Custos administrativos 
compartilhados (**) – – 3.467 – 4.365
Outras 3 1.130 3 2.065 1.792
Total 922 2.437 11.592 15.526 20.011
(*) Refere-se a reversões de provisões, principalmente contingências. (**) 
Refere-se a custos administrativos compartilhados entre empresas do grupo.

  Controladora Consolidado

 

Semestre
 findo em

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Despesas 
operacionais      
Repasses com 
intermediação de 
operações (*) (4.241) (8.537) (9.590) (76.788) (69.862)
Perdas em outros 
créditos (**) – – (1.094) (211) (1.378)
Outras despesas 
operacionais
Custos administrativos 
compartilhados (***) (9.044) (7.636) – 1.601 –
Despesas financeiras 
sobre obrigações (20) (31) (49) (31) (49)
Outras (789) (1.082) (469) (6.644) (2.441)
Total (14.094) (17.286) (11.202) (82.073) (73.730)
(*) Refere-se a intermediação financeiras de operações, principalmente 
corretagem. (**) Refere-se a reversões de provisões para perdas em outras 
operações de créditos para reconhecimento do prejuízo efetivo da operação. (***) 
Refere-se a custos administrativos compartilhados entre empresas do grupo. 

29. Transações com partes relacionadas: As operações entre partes 
relacionadas, nos exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 estão 
apresentadas da seguinte forma:

Controladora

Controladores
Outras partes 
relacionadas Total

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20 31/12/20 31/12/20
Ativo       
 Carteira própria  –  –  –  9.502  –  9.502 
 Negociação e intermediação
  de valores  –  –  392  5.960  392  5.960 
 Outros créditos – diversos  –  –  148  244  148  244 
Passivo
 Depósitos e demais 
instrumentos financeiros  3.573  13.081  86.324  179.862  89.897  192.943 
 Captações no mercado aberto  –  –  741.510  247.268  741.510  247.268 
 Diversas  –  –  5.358  972  5.358  972 
Resultado   
 Resultado de títulos e valores
  mobiliários  –  –  –  (2.033)  –  (2.033)
 Receitas de prestação de
  serviços  –  –  57.820  –  57.820  – 
 Rendas de aplicações
 financeiras de liquidez  –  –  16.494  –  16.494  – 
 Operações de títulos e
  valores mobiliários  –  –  –  (12.368)  –  (12.368)
 Operações de captação no
  mercado  (333)  –  (30.471)  –  (30.804)  – 
 Outras despesas
 operacionais  –  –  (7.636)  –  (7.636)  – 

Consolidado

Controladores
Outras partes 
relacionadas Total

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Ativo       
 Aplicações no mercado aberto  – –  24 –  24 –
 Carteira própria  – –  584 13.164  584 13.164
 Negociação e intermediação
  de valores  – –  636  –  636  – 
 Outros créditos - diversos  – –  667 365  667 365
Passivo
 Depósitos e demais 
instrumentos financeiros  3.573 13.081  81.616 29.398  85.189 42.479
 Captações no mercado aberto  – –  681.247 –  681.247 –
 Negociação e intermediação
  de valores  – –  1.563 –  1.563 –
 Diversas  – –  543 350  543 350
Resultado    
 Resultado de títulos e valores
  mobiliários – – – 460 – 460
 Receitas de prestação de
  serviços  – –  62.814 –  62.814 –
 Rendas de aplicações
  financeiras de liquidez  – –  16.494 –  16.494 –
 Operações de captação no
  mercado  (333) –  (23.994) –  (24.327) –
 Outras receitas operacionais  – –  1.601 1.412  1.601 1.412

O pessoal-chave da administração foi remunerado durante os exercícios findos 
em 31 de dezembro 2021 e 2020 da seguinte forma:

 Controladora Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Proventos 3.552 4.403 10.213 7.323
Encargos sociais 799 990 2.298 1.648
Total 4.351 5.393 12.511 8.971
De acordo com o CPC 33 (R1), a remuneração total do pessoal-chave da 
Administração para os exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 é 
considerada benefício de curto prazo. De acordo com a Administração, não 
existem outros benefícios de curto prazo e longo prazo. 30. Resultado líquido 
por ação: Resultado atribuído aos detentores de ações ordinárias (básico 
e diluído)
 31/12/2021 31/12/2020

 
 Operações

 continuadas Total
 Operações

 continuadas  Total 
 Lucro / (Prejuízo) atribuído aos
 detentores de ações ordinárias 63.466 63.466 (6.728) (6.728)
(+-) Ajustes ao lucro atribuível aos
 detentores de ações ordinárias – – – –
Lucro / (Prejuízo) atribuído aos
 detentores de ações ordinárias 63.466 63.466 (6.728) (6.728)
Média ponderada de ações ordinárias (básico e diluido)
 31/12/2021 31/12/2020
Ações ordinárias existentes em 1º de janeiro 2.368.044 2.368.044
Efeito das ações emitidas 203 -
Média ponderada de ações ordinárias 2.368.247 2.368.044
Lucro / (Prejuízo) básico por ação 26,80 (2,84)
O Banco não identificou efeitos diluidores que afetem o cálculo e apresentação 
do lucro / (prejuízo) líquido por ação. 31. Resultados recorrentes e não 
recorrentes. Em conexão com a Resolução BCB nº2/2020, o Banco 
considerou como resultados não  recorrentes do exercício os montantes 
e transações abaixo: • Prejuízo no montante de R$ 476 relacionado a 
amortização de ágio; • Prejuízo no montante de R$ 7.636 em outras despesas 
operacionais; e • Prejuízo no montante de R$ 108 relacionado a provisão 
para passivos contingentes. O resultado remanescente, representado pelo 
lucro de R$ 71.686, foi considerado pelo Banco como resultado recorrente 
do exercício. 32. Gerenciamento de riscos. A gestão de risco está sujeita 
aos padrões do acionista controlador, Banco Genial S.A. Desse modo, atua 
como instrumento para maximizar o valor para os acionistas e para as partes 
interessadas buscando estabelecer estratégias e objetivos para alcançar o 
equilíbrio entre as metas de crescimento e de retorno dos investimentos e os 
riscos a elas associados. A descrição detalhada de cada estrutura que compõe 
o gerenciamento de riscos está disponível em forma de políticas no site da 
Instituição (https://www.bancogenial.com/pt-BR/Company/RiskManagement).  
As estratégias de gerenciamento de riscos e os respectivos efeitos nas 
demonstrações financeiras atendem plenamente ao disposto pela Resolução 
nº 4.557 do Conselho Monetário Nacional e podem ser resumidos, como 
segue: a. Risco de mercado. A gestão de risco de mercado é responsável por 
identificar, avaliar, monitorar e mitigar as exposições decorrentes de posições 
detidas em ações, taxa de juros, câmbio e mercadorias (commodities). O risco 
de mercado é monitorado através do cálculo diário do Value at Risk (VaR), 
uma ferramenta estatística que mensura a perda potencial da instituição em 
1 (um) dia com 95% de nível de confiança. Também é utilizada a análise de 
sensibilidade das carteiras com o objetivo de mensurar o risco em condições 
adversa,s. A precisão da metodologia de risco de mercado é testada através de 
testes (Backtesting Tunneling e Estatístca de Kupiec) que validam a aderência 
das estimativas. O nível de confiança de 95% significa, por exemplo, que existe 
a possibilidade de uma em vinte ocorrências da perda realizada ser abaixo do 
VaR estimado. Com isso, perdas de negociação em um único dia menor do 
que o VaR apresentados são esperados de ocorrer, em média, cerca de uma 
vez por mês. A tabela a seguir contém a média mensal do VaR da carteira 
proprietária do Conglomerado para os períodos findos em:

31/12/2021 31/12/2020
VaR (R$ mil) (1.285) (878)

O acionista Controlador também monitora o risco de mercado de sua carteira 
por meio das parcelas que compõem o RWA (Risk Weighted Assets) conforme 
determina a Resolução nº 4.193/2007 e a Circular n° 3.365 do Banco Central 
do Brasil. I. Análise de Sensibilidade (Instrução CVM n° 475/2008). O 
Conglomerado gerencia seus riscos de forma dinâmica, buscando identificar, 
avaliar, monitorar e controlar as exposições aos riscos de mercado de suas 
posições próprias. Para isto, a Instituição considera os limites de riscos 
estabelecidos pela Administração e possíveis cenários para atuar de forma 
tempestiva na reversão de eventuais resultados adversos. Em conformidade 
com a Resolução CMN n° 4.557/2017 e com a circular n° 3.354/2007 do Bacen, 
a Instituição segrega as suas operações, inclusive instrumentos financeiros 
derivativos da seguinte forma: i. Carteira de negociação (Trading Book): 
constituída por posições próprias realizadas com a intenção de negociação ou 
destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja a intenção 
de serem negociadas antes de seu prazo contratual, observadas as condições 
normais de mercado, e que não contenham cláusula de inegociabilidade. 
ii. Carteira de não negociação (Banking Book): contém as operações não 
classificadas na Carteira de Negociação, tendo como característica principal 
a intenção de manter tais operações até seu vencimento. Para determinar a 
sensibilidade do capital aos impactos de movimentos de mercado na Carteira 
de Negociação (Trading), foram realizadas simulações considerando 3 
cenários:

Cenário Pessimista A Cenário Otimista A
PRÉ 200 Bp PRÉ (200) Bp
Cupom de IPCA 200 Bp Cupom de IPCA (200) Bp
Câmbio 5% Câmbio (5%)
Ações (5%) Ações 5%

Cenário Pessimista B Cenário Otimista B
PRÉ 250 Bp PRÉ (250) Bp
Cupom de IPCA 250 Bp Cupom de IPCA (250) Bp
Câmbio 6,25% Câmbio (6,25%)
Ações (6,25%) Ações 6,25%

Cenário Pessimista C Cenário Otimista C
PRÉ 300 Bp PRÉ (300) Bp
Cupom de IPCA 300 Bp Cupom de IPCA (300) Bp
Câmbio 7,5% Câmbio (7,5%)
Ações (7,5%) Ações 7,5%

No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados da análise 
de sensibilidade dos piores cenários por fator de risco para a Carteira de 
Negociação (Trading) do Conglomerado Prudencial, composta por títulos e 
valores mobiliários:

A B C

Fator de Risco Cenário
Resultado 

(R$ mil)
Resultado 

(R$ mil)
Resultado 

(R$ mil)
PRÉ Pessimista (37) (46) (54)
Ações (IBOVESPA) Pessimista (1.514) (1.893) (2.271)
Ações (S&P 500) Pessimista (132) (166) (199)
Câmbio Otimista (89) (112) (134)
Cupom de IPCA Pessimista (1.946) (2.369) (2.771)
Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização 
ou a desvalorização em decorrência de mudanças em taxa de juros, praticadas 
no mercado, não representa impacto financeiro e contábil significativo sobre o 
resultado do Conglomerado. A carteira é composta por operações de créditos, 
captações, ações de cia. Fechada e derivativos com seus respectivos hedges. 
b. Risco operacional. O gerenciamento de risco operacional abrange 
identificação e controle das possibilidades de ocorrência de perdas resultantes 
de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e 
sistemas, ou de eventos externos. Como parte integrante da estrutura de 
controles internos, o framework de risco operacional é divulgado em política, e 
prevê os procedimentos para identificação, avaliação, mitigação, monitoramento 
e reportes relacionados aos riscos operacionais, bem como os papéis e 
responsabilidades das áreas que participam dessa estrutura. A metodologia 
utilizada pela Conglomerado está em linha com o framework definido nos 
documentos Integrated Framework: Application Techniques, publicado pelo 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission; e no 
Principles for the Sound Management of Operational Risk, emitido pelo Basel 
Committee on Banking Supervision. Outra questão no Contexto de Riscos 
Operacionais é a implementação do Novo Programa de Gestão de Continuidade 
de Negócios, com estratégias para responder tempestivamente a eventos 
abruptos que coloque em risco as vidas dos funcionários e colaboradores, o 
patrimônio e a imagem do grupo, assegurando em níveis aceitáveis os 
processos críticos de negócios. A infraestrutura tecnológica contempla 
redundâncias e contingências para mitigar o risco de indisponibilidade e, em 
decorrência da Pandemia de COVID-19, todos os colaboradores possuem 
notebooks corporativos com acesso remoto, via VPN, à toda infraestrutura do 
Grupo. Os eventos de perdas e incidentes de risco são monitorados, 
identificados e armazenados em base de dados conforme determinado pela 
Resolução 4.557/2017. c. Risco de crédito. O risco de crédito é interpretado 
pela possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, 
pelo tomador ou pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras 
nas condições acordadas, assim como à desvalorização de contrato de crédito 
derivado da deterioração na classificação de risco do tomador, à diminuição de 
ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos 
custos de recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento de 
obrigações financeiras da contraparte. O gerenciamento de risco de crédito da 
Instituição possui um processo contínuo e progressivo de mapeamento, 
desenvolvimento, exigindo alto grau de disciplina e controle nas análises das 
operações efetuadas, mantendo a integridade e a independência dos 
processos. A Instituição controla a exposição ao risco de crédito, que decorre 
principalmente de operações de crédito e instrumentos financeiros derivativos. 
Ainda, há o risco de crédito em obrigações financeiras relacionadas a 
compromissos de crédito ou prestação de garantias financeiras. Com o objetivo 
de não comprometer a qualidade da carteira são observados todos os 
aspectos pertinentes ao processo de concessão de crédito, concentração, 
exigência de garantias, prazos, dentre outros. O processo para definição de 
limites de crédito para contrapartes financeiras e não financeiras é disciplinado 
pela Política de Limites Operacionais e pelo Manual de Crédito que abordam 
de forma detalhada diversos aspectos do tomador do crédito e do grupo 
econômico a que pertence, incluindo a atividade da empresa (modelo de 
negócio, foco de mercado, posição de mercado, produtos, riscos de tecnologia, 
operacionais, obtenção e custo de matéria-prima, etc.), da sua capacidade 
financeira para repagar a obrigação financeira (análise horizontal e vertical dos 
últimos três exercícios, alavancagem financeira, estrutura de custos, 
consistência de geração de caixa das operações, liquidez), características da 
indústria em que opera (regulação, região de atuação, estrutura de custos, 
elasticidade de demanda e preços, mudanças estruturais, barreiras de entrada, 
etc.), bem como aspectos da governança (acordos de acionistas, experiência 
dos executivos e conselho de administração, órgãos de suporte ao conselho 
de administração, controles de riscos, estratégia da empresa, políticas 
financeira e de riscos, transparência). O processo poderá, eventualmente, 
incluir a análise da estrutura de uma dívida específica da contraparte e seus 
fatores mitigadores de risco, com expectativa de perda relativa em caso de 
inadimplemento. A adequação do limite de crédito ao tipo de negócio da 
empresa e suas necessidades de financiamento serão analisadas. Recursos 
utilizados para elaboração do cadastro dos clientes incluem consulta à 
SERASA e SISBACEN tanto da empresa como de seus sócios. O processo 
converge para um rating interno e recomendação da área de Análise de 
Crédito, positiva (com ou sem restrições) ou negativa, para a proposta de limite 
encaminhada pela área comercial, recomendação esta que será avaliada pelo 
Comitê de Crédito para decisão final. Os limites de crédito são reavaliados pelo 
menos uma vez ao ano ou quando necessário por conta de mudanças no perfil 
de crédito da empresa ou da indústria na qual opera. A política de 
provisionamento adotada pela Instituição está alinhada com as diretrizes do 
IFRS e do Acordo da Basileia. Com isso, as provisões para operações de 
crédito são constituídas a partir do momento em que houver sinais de 
deterioração da carteira, tendo em vista um horizonte de perda adequado às 
especificidades de cada tipo de operação. Consideram-se como impairment 
os créditos com atraso superior a 90 dias, créditos renegociados com atraso 
superior a 60 dias e operações corporate com classificação interna inferior a 
um certo nível. As baixas a prejuízo ocorrem após 360 dias dos créditos terem 
vencido ou após 540 dias, no caso de empréstimos com vencimento acima de 
36 meses. d. Risco de liquidez. O gerenciamento do risco de liquidez busca 
utilizar as melhores práticas para garantir o equilíbrio entre ativos negociáveis 
e passivos exigíveis - evitando descasamentos entre pagamentos e 
recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento do 
conglomerado, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de 
liquidação de seus direitos e obrigações. O modelo de negócio do 
Conglomerado Genial compreende a manutenção de estoques de ativos de 
alta liquidez e proeminentes saídas líquidas de curto prazo, principalmente em 
decorrência de intermediação financeira realizada pelas corretoras do grupo. 
Diante disso, a estratégia adotada pela Diretoria Financeira é utilizar fontes 
diversificadas de captação de curto prazo, conforme condições mercadológicas 
e cenário econômico vigente, a fim de garantir a autossuficiência do funding da 
carteira de ativos. A captação de longo prazo, quando necessária, é 
condicionada a entrada de ativos de igual maturidade a fim de se evitar 
descasamento entre Ativos e Passivos. e. Gestão de Capital. Define-se o 
gerenciamento de capital como o processo contínuo de: i. Monitoramento e 
controle do capital mantido pela instituição; ii. Avaliação da necessidade de 
capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita; iii. 
Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os 
objetivos estratégicos da instituição. O objetivo da Instituição no que tange ao 
gerenciamento de capital é antecipar a necessidade de capital decorrente de 
possíveis mudanças nas condições de mercado através de uma postura 
prospectiva. 33. Limites operacionais. As instituições financeiras estão 
obrigadas a manter um patrimônio de referência compatível com o grau de 
risco da estrutura de seus ativos, conforme Resolução CMN nº 4.193/2013 e 
legislação complementar. O Patrimônio de Referência do Conglomerado 
aumentou aproximadamente 145,9% em decorrência do resultado do período. 
A decomposição do limite operacional está assim representado:
Patrimônio de Referência 31/12/2021 31/12/2020
Índice de Basileia 19,07% 11,93%
Limite de imobilização 96.342 39.188
Valor da situação para o limite de imobilização 60.709 20.399
Índice de imobilização 31,51% 26,03%
Margem 35.632 18.789
Patrimônio de Referência (PR) 192.684 78.375
Patrimônio de Referência para comparação
 com o RWA 192.684 78.375
Total da parcela RBAN 291 478
Total da parcela RWACPAD (Crédito) 389.509 194.225
Total da parcela RWAMPAD (Mercado) 126.161 93.627
Total da parcela RWACAM 2.269 917
Total da parcela RWAJUR1 2.704 3.166
Total da parcela RWAJUR2 439 43
Total da parcela RWAJUR3 58.003 22.353
Total da parcela RWAACS 61.287 67.148
Total da percela RWAcom 1.459 -
Total da parcela RWAOPAD (Operacional) 494.532 369.135
RWA total (crédito+mercado+operacional) 1.010.202 656.987
A resolução no. 4.193/13 dispõe sobre os critérios de apuração dos 
Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, de nível I e de 
Capital Principal e institui o Adicional de Capital Principal. Para os cálculos 
das parcelas de risco, foram observados os procedimentos das Circulares 
BACEN nos. 3.644/13, 3.809/16, 3.848/17 e 3.904/18 para risco de credito, 
das Circulares nos. 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 3.639, 3.641 e 3.645, de 
2013 e das Cartas-Circulares nos 3.498/11 e 3.499/11 para risco de mercado, 
e das Circulares no. 3.640/13 e das Cartas-Circulares nos. 3.315/08, 3.316/08 
para risco operacional. O Controlador optou pela abordagem o indicador 
básico para mensuração do risco operacional. 

André Schwartz - Diretor Presidente; Bernardo Nolasco - Diretor; 
Aldeir Salvadori - Diretor. Simone B. Amaral - Contadora - CRC/RJ nº 087.175/O-0.
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Ilmos. Srs. Membros do Comitê de Auditoria do Banco Genial S.A. Introdução. De acordo com o estabelecido em 
seu Regulamento, compete ao Comitê de Auditoria (“Comitê”) zelar pela qualidade e integridade das demonstrações 
financeiras do Banco Genial S.A. (“Banco Genial”) e de suas controladas, pelo cumprimento das exigências legais e 
regulamentares, pela atuação, independência e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da auditoria interna 
e pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos. As avaliações do 
Comitê baseiam-se nas informações recebidas da Diretoria Executiva do Banco e de suas controladas, dos auditores 
externos, da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas 
próprias análises. A KPMG Auditores Independentes é a empresa de auditoria independente contratada para o 
exame das demonstrações financeiras do Banco Genial S.A. e de suas controladas, preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e normas e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. A Auditoria Interna tem sua atuação voltada para temas que representam potencial de 
risco mais elevado e para a avaliação dos sistemas de controles internos e gerenciamento de riscos, oferecendo ao 
Comitê, uma visão crítica da qualidade dos processos e do monitoramento dos riscos. Atividades do Comitê. O Comitê 
reuniu-se no dia 24 de Fevereiro de 2022 às 15h00min. Nesta sessão, foram avaliadas as demonstrações financeiras 
juntamente com o parecer referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021. Sistema de Administração de 
Riscos. O Comitê avaliou o gerenciamento e controle dos riscos de crédito, mercado, de liquidez e operacional, tendo 
acompanhado, também, os procedimentos que estão sendo adotados pela Diretoria Executiva com relação ao projeto 
que visa à adequação do Banco aos requerimentos do Novo Acordo de Capital de Basiléia (“Basiléia III”). Na avaliação 
do Comitê, a abordagem que o Banco vem utilizando para preparar-se para a utilização de modelos internos nas 
condições estabelecidas pela Basiléia III está bem estruturada e a modelagem, assim como as ações adotadas 
para o gerenciamento de riscos, nos seus aspectos gerais, estão bem estabelecidas e adequadamente direcionadas. 
Sistema de Controles Internos e Cumprimento da Legislação, da Regulamentação e das Normas Internas. Os relatórios 
requeridos pelos reguladores e preparados pela Auditoria Interna, concluíram que o sistema de Controles Internos 
do Banco Genial e de suas controladas estão adequadamente estruturados para garantir o efetivo gerenciamento 
dos riscos, das operações e dos sistemas que geram os relatórios financeiros. Os trabalhos realizados pela Auditoria 
Interna e os relatórios elaborados pela auditoria externa não apontaram falhas no cumprimento da legislação, da 
regulamentação e das normas internas que pudessem colocar em risco a continuidade das operações do Banco 
Genial e de suas controladas. Na visão do Comitê de Auditoria, considerados os esforços empregados pela Diretoria 
Executiva, o sistema de controles internos do Banco e de suas controladas vem sendo aprimorados continuamente. 

Os procedimentos já implementados, bem como aqueles ainda em fase de implantação, são compatíveis com o porte 
e a complexidade das operações. Auditoria Externa. O Comitê mantém com os auditores externos um canal regular 
de comunicação para ampla discussão dos resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, de 
maneira que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras 
e relatórios financeiros. A fim de melhor evidenciar o que aqui se registra, o Comitê procedeu à avaliação formal dos 
trabalhos desenvolvidos pela auditoria externa. Foram analisados aspectos relativos ao desenvolvimento dos trabalhos 
de auditoria, à elaboração e entrega dos relatórios, à independência dos auditores e ao seu relacionamento com a 
Diretoria Executiva do Banco e de suas controladas com o próprio Comitê. A avaliação foi aprovada nesta reunião 
e comunicada a Diretoria Executiva. Com base na avaliação procedida e nas informações fornecidas pela KPMG 
Auditores Independentes, o Comitê não identificou situações que pudessem afetar a objetividade e a independência 
da auditoria externa. O Comitê avalia como plenamente satisfatório o volume e a qualidade das informações fornecidas 
pela auditoria externa, as quais apoiam sua opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras. Auditoria 
Interna. O planejamento estratégico e tático da Auditoria Interna e a análise dos aspectos relativos à estrutura, recursos, 
desenvolvimento profissional, responsabilidades, independência, objetividade, execução e conclusão dos trabalhos 
foram analisados pelo Comitê de Auditoria. O resultado desse processo não trouxe ao Comitê, preocupações no 
tocante aos pontos examinados. O Comitê avalia positivamente a cobertura e qualidade dos trabalhos realizados pela 
Auditoria Interna. O Comitê entende que não há riscos residuais que possam afetar o grau de solidez e a continuidade 
das operações do Banco Genial e de suas controladas. Demonstrações Financeiras. O Comitê de Auditoria analisou 
os procedimentos que envolvem o processo de preparação dos balancetes e balanços, individuais e consolidados, 
das notas explicativas e relatórios financeiros publicados em conjunto com as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, assim como ouviu, a respeito, a auditoria interna, externa e Diretoria Executiva. Foram, igualmente, 
examinadas as práticas contábeis relevantes utilizadas pelo Banco Genial e por suas controladas na elaboração das 
demonstrações financeiras, verificando-se que estão alinhadas às práticas contábeis adotadas no Brasil e normas 
e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Conclusão. O 
Comitê, fundamentando seu juízo nas ações desenvolvidas e ponderadas suas responsabilidades e as limitações 
naturais decorrentes do escopo da sua atuação, recomenda a aprovação, das demonstrações financeiras, individuais 
e consolidadas auditadas do Banco Genial S.A., referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Rio de 
Janeiro, 24 de Fevereiro de 2022. Original assinado por: Alexandre Moreira Conde – Membro; Silvia Maria de 
Almeida Bugelli Valença – Membro; Aldeir Salvadori – Membro Qualificado.

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria

Aos Conselheiros e Diretores do Banco Genial S.A. e suas Controladas. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos 
as demonstrações financeiras do Banco Genial S.A. e suas Controladas (“Banco”), identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, do Banco em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados 
para o 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 - BACEN. 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 à seguir, intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Banco, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A Administração 
do Banco é responsável por essas e outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras. A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade do Banco continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Banco ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 

das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 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 uma 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 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, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Banco. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
o Banco 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. • Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de 
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria de 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. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022. KPMG Auditores 
Independentes Ltda. CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Igor Calheiros Nogueira da Gama - Contador CR RJ-106531/O-6.
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Variação de preço do café com leite e pão na chapa ultrapassa 200%

Preços altos dos alimentos alavancam faturamento de supermercados

A Proteste Associa-
ção de Consumido-
res divulgou nesta 

terça-feira os resultados da 
pesquisa de preços de café 
da manhã, realizada no Rio 
de Janeiro e São Paulo. Ao 
todo, foram coletados 333 
preços.

No Rio, o produto que 
apresentou a maior variação 
percentual foi o café com 
leite, 208%. O preço míni-
mo encontrado foi de R$ 
3,90 e o máximo de R$ 12. 
A segunda maior variação 
foi no preço do pão na cha-
pa, 200%. Para esse item, o 
menor preço identificado 
foi R$ 3 e o máximo R$ 9.

Em São Paulo, assim 
como no Rio de Janeiro, 
o produto que apresentou 
a maior variação percen-
tual foi o café com leite, 
180%. O preço mínimo 
encontrado foi de R$ 3,50 

e o máximo de R$ 9,80. 
A segunda maior variação 
também foi no preço do 
pão na chapa, 177%. Para 
esse item, o menor preço 
identificado foi R$ 3,25 e 
o máximo R$ 9.

O café expresso, no Rio, 
teve uma variação de 60%. 
No local mais barato foi en-
contrado por R$ 5, enquan-
to no mais caro, por R$ 8, 
ou seja, a economia é de R$ 
3 por cada café. No caso de 
uma pessoa beber um café 
por dia útil, considerando 
que o mês tenha 22 dias 
uteis, a economia seria de 
R$ 66 no mês e, projetando 
para 11 meses (tirando um 
mês de férias), ela economi-
zaria R$ 726 no ano. Já em 
São Paulo, o expresso teve 
uma variação de 122%. No 
local mais barato foi encon-
trado por R$ 4,50, enquan-
to no mais caro, por R$ 10, 

ou seja, a economia é de 
R$ 5,50 por cada café. No 
caso do consumidor beber 
um café por dia útil, con-
siderando que o mês tenha 
22 dias uteis, a economia 
seria de R$ 121 no mês e, 
projetando para 11 meses 
(tirando um mês de férias), 
ela economizaria R$ 1.331 
no ano.

Em média, os estabele-
cimentos de estilo gour-
met são mais caros que os 
tradicionais. Chegando a 
variar, no Rio de Janeiro, 
em média, 69% para o ca-
fé com leite e 51% para o 
pão na chapa. O item que 
menos variou, por estilo 
de loja, foi o café expres-
so, com 14%.

Já em São Paulo, a varia-
ção pode chegar, em média, 
94% para o pão na chapa e 
15% para o café expresso. 
O suco de laranja foi mais 

barato na loja tipo gourmet. 
Ele foi também o item que 
menos variou, por estilo de 
loja.

Já segundo índices di-
vulgados pela Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), em 
parceria com a Alelo, mos-
tram que restaurantes, ba-
res, lanchonetes e padarias 
do Rio de Janeiro registra-
ram queda de 7,6% no fa-
turamento em janeiro, em 
comparação com o mes-
mo mês de 2021. Os da-
dos, que avaliam o desem-
penho dentro do cenário 
da pandemia e consideram 
a inflação no período (ou 
seja, são calculados em 
termos reais), mostram, 
em contraponto, alta no 
valor gasto nos supermer-
cados (1,8%).

Os Índices de Consu-
mo em Restaurantes (ICR) 

revelam ainda redução de 
2,3% na quantidade de ven-
das e de 2,3% no número 
de estabelecimentos que 
efetivaram pelo menos uma 
transação no mês de janei-
ro.

Em relação aos Índices 
de Consumo em Supermer-
cados (ICS), os dados de ja-
neiro, em comparação com 
o mesmo período de 2021, 
indicam que o segmento 
encerrou o período com 
aumento de 6,7% na quan-
tidade de vendas e 4,7% no 
número de estabelecimen-
tos que efetivaram pelo me-
nos uma transação.

Observando as variações 
calculadas comparando 
2022 com 2019, período 
pré-pandemia, o ICR mos-
tra queda nos três indica-
dores em janeiro: -37,4% 
no faturamento, -49,7% 
na quantidade de vendas e 

-1,8% no número de esta-
belecimentos que realizou 
transações.

Ao ter como base o 
comportamento de con-
sumo em supermercados, 
de acordo com o ICS, ob-
serva-se também redução 
de 2,3% no faturamento 
e 12,3% na quantidade de 
vendas. Por fim, houve au-
mento de 8,5% número 
de estabelecimentos que 
registrou ao menos uma 
transação.

Em termos regionais, 
adotando como parâmetro 
a variação do valor gasto 
em restaurantes entre ja-
neiro de 2019 e janeiro de 
2022, é possível evidenciar 
um maior impacto na região 
Nordeste (-28,9%). Entre 
as demais, a queda foi de: 
Centro-Oeste (-26%), Sul 
(-24,9%), Sudeste (-24,8%) 
e Norte (-19%).

Após um início de 
ano fraco para o 
varejo alimentar, o 

mês de fevereiro revela re-
tomada do crescimento nas 
vendas em valor (+9,2%), 
ainda abaixo da inflação, 
mas com menor retra-
ção nas unidades vendidas 
(-1,9%), tanto em Super-
mercado quanto no Ataca-
rejo Regional, segundo o 
Radar Scanntech.

A maior frequência 
do consumidor nas lojas 
(+3,2%) colabora para o 
crescimento no mês e, apesar 
de apresentar menor retração 
das unidades por compra, 
elas ainda retraem em torno 

de (-6%), ou seja, o consu-
midor brasileiro continua 
pagando mais e comprando 
menos produtos.

O gerente da Scannte-
ch responsável pelo Radar, 
Tiago Vavassori, comenta 
que “depois de um janei-
ro preocupante, fevereiro 
apresentou o melhor índi-
ce dos últimos 12 meses 
versus mesmo mês no ano 
anterior. Vemos um aumen-
to de (+4,3) do ticket mé-
dio no acumulado do ano 
versus mesmo período de 
2021. O Ticket médio cres-
ceu +5,8% em fevereiro na 
comparação com o mes-
mo período de 2021, ace-

lerando o índice contra os 
+3,2% de janeiro.

Um fato preocupante é 
que o consumo em unida-
des retrai até mesmo nas 
principais categorias que 
entregam crescimento em 
faturamento. Ovos, Choco-
late, Pães de forma, Petiscos 
Snacks e Suco pronto são 
categorias que conseguem 
crescer em unidades”, diz.

Das principais cestas 
que impulsionaram o au-
mento de vendas em va-
lor, a Perecíveis se destaca 
com o maior crescimento 
(+11,5%) no ano, seguido 
por Pet com (+11%), mas 
retraem em unidades. En-

quanto Mercearia Básica 
tem maior importância e 
apresenta maior crescimen-
to no Atacarejo regional 
(+10,3%), já Mercearia, tem 
maior participação e maior 
crescimento (+6,4%) no 
Supermercado. A cesta de 
Tabaco se mantém como a 
única com crescimento em 
todos os canais nas vendas 
tanto em valor quanto em 
unidades no país.

Outra categoria que cha-
ma atenção neste ano e tem 
importante retomada de 
vendas em valor (+7,7%) e 
unidades (0,2%) no mês, é 
a cesta Bebidas. Vavassori 
explica que “o movimento 

acontece pelo consumo de 
bebidas no carnaval deste 
ano, o que não aconteceu 
ano passado devido ao can-
celamento das festividades. 
Por outro lado, observando 
as categorias da cesta básica 
(Arroz, Leite UHT e Fei-
jão), são quase a totalidade 
da contribuição de negativa 
de vendas em valor, eviden-
ciando que os consumido-
res de menor poder aquisiti-
vo, continuam consumindo 
cada vez menos itens bási-
cos. Vale ressaltar que arroz 
e feijão, além da retração 
em unidades também entre-
garam redução de preços”, 
diz Vavassori.

Região

As regiões Norte 
(+9,1%), Centro-oeste 
(+8,7%) e Sul (+7,6%) 
apresentam crescimento 
superior de vendas em va-
lor no ano, com destaque 
para o Sul impulsionado 
pelo Atacarejo regional e 
a região Centro-oeste pelo 
Supermercado. Já o estado 
de São Paulo apresenta re-
tomada de crescimento das 
vendas em valor no mês, 
mas ainda abaixo de janeiro 
deste ano. O Nordeste tem 
o pior desempenho do Bra-
sil, puxado pela queda do 
Atacarejo regional.
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Apresentamos as demonstrações financeiras da Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A (“Genial 
Investimentos”) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em consonância com as normas do Banco 
Central do Brasil – “Bacen”, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Genial Investimentos tem como 
atuação principal a negociação de títulos e valores mobiliários por conta própria ou de terceiros, além de realizar opera-
ções no mercado bolsas de valores e de mercadorias e futuros. Em 1 de março de 2021, a Genial Investimentos Holding 
aumentou o capital social da Genial Investimentos Holding Financeira no valor de R$9.994 mediante a emissão de 
16.384.139 ações ordinárias. As novas ações emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas mediante a conferên-
cia de 9.200 quotas da Occam Brasil Gestão de Recursos no valor de R$9, 10.000 quotas da Plural Investimentos Gestão 
de Recursos no valor de R$3.756 e 3.600.000 quotas da Plural Gestão de Recursos no valor de R$6.229. Na mesma 
data, a Genial Investimentos Corretora de Valores incorporou reversamente a sua controladora imediata Genial Investi-
mentos Holding Financeira com sua consequente extinção. Após as deliberações acima, a Genial Investimentos passou 
a deter partcipação na Plural Investimentos Gestão de Recursos, Plural Gestão de Recursos, Occam Brasil Gestão de 
Recursos, além da Genial da  Institucional e da Genial Corretora de Seguros. Em 25 de junho de 2021, foram deliberados: 
O aporte de R$205 milhões no capital da Empresa com o objetivo de aumentar seu potencial para participação opera-
ções de intermediação envolvendo mercado de capitais e o aumento de investimento na Genial Institucional no valor de 

R$35 milhões. As operações acima foram aprovadas pelo Banco Central do Brasil em 01 e 03 de agosto de 2021, res-
pectivamente. Ao final do exercício, os ativos da “Genial Investimentos” totalizavam R$489,5 milhões, o patrimônio líquido 
montava R$305 milhões e o resultado apresentado foi de lucro de R$40,8 milhões (prejuízo de R$11 milhões em 2020). 
O faturamento alcançando foi de R$220 milhões (R$166,7 milhões em 2020), crescimento de 31,96%. Se considerarmos 
somente o business corretagem o crescimento foi de 44,34% saindo de R$81 milhões em 2020 para R$116,9 milhões 
em 2021. A performance alcançada se deve a capacidade de geração de receita, impulsionada pela transformação digital 
com investimento em ferramentas e produtos inovadores, além de mão de obra qualificada, resultando no enorme cres-
cimento da nossa base de clientes e na nossa captação. O principal reflexo dessas iniciativas é a satisfação dos nossos 
clientes que é o principal foco da nossa operação. Garantir a saúde e a segurança de nossos colaboradores, seguindo 
todos os protocolos diante da crise sanitária imposta pelo Corona Vírus, sem sacrificar o atendimento aos nossos clientes 
foi um grande desafio no exercício, mas o uso da tecnologia possibilitou a manutenção de todos os serviços, canais de 
comunicação e a segurança de nossos ambientes funcionando. Agradecemos aos nossos colaboradores que nesse perí-
odo de enfrentamento do Covid, estiveram engajados e mantiveram nossas operações em pleno funcionamento, sempre 
pensando no coletivo e sem deixar de lado nossos princípios que são nossos pilares. Aos nossos clientes obrigado pelo 
apoio e confiança que contribuiram para as nossas realizações. A Administração.

Ativo Notas 31/12/21 31/12/20
Circulante  297.489  451.229 
Disponibilidades 5  5.827  8.027 
 Aplicações interfinanceiras de liquidez  4 e 5  26.394  362.231 
  Aplicações no mercado aberto  26.394  362.231 
Instrumentos financeiros  209.300  27.033 
 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
  derivativos  207.952  20.286 
  Carteira própria 6  207.952  12.623 
   Vinculados à prestação de garantias 6  –    7.663 
 Operações de crédito  7  1.348  6.747 
 Outros créditos   50.104  51.440 
  Rendas e serviços a receber 8.a  7.321  11.621 
  Negociação e intermediação de valores 13.b  30.931  36.190 
  Diversos 8.b  12.190  3.976 
  Provisão para perdas esperadas associadas ao risco
    de crédito 8.b  (338)  (347)
 Outros ativos  5.864  2.498 
  Despesas antecipadas 9  5.864  2.498 
Realizável a longo prazo  16.088  1.221 
 Instrumentos financeiros   8.005  –   
 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
   derivativos  8.005  –   
  Vinculados à prestação de garantias 6  8.005  –   
 Outros créditos   1.317  1.221 
  Diversos 8.b  1.317  1.221 
 Outros ativos  6.766  –   
  Despesas antecipadas 9  6.766  –   
 Permanente  175.979  94.700 
 Investimentos 10  174.181  91.998 
  Participações societárias em controladas  174.181  91.998 
 Imobilizado de uso 11  1.676  2.661 
   Imóveis de uso  6.523  6.236 
   Outras imobilizações de uso  –    2.235 
   Depreciações acumuladas  (4.847)  (5.810)
 Intangível 12  122  41 
  Outros ativos intangíveis  1.966  1.862 
  Amortizações acumuladas  (1.844)  (1.821)
 Total do ativo   489.556  547.150 
Passivo Notas  31/12/21  31/12/20
Circulante  178.461  492.184 
Depósitos e demais instrumentos financeiros  146.757  450.788 
  Depósitos 13.a  146.757  450.788 
Outras obrigações  31.704  41.396 
  Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados  6  2 
  Negociações e intermediação de valores 13.b  12.159  28.662 
  Passivos sociais 13.d  7.088  5.282 
  Diversas 13.e  12.451  7.450 
Exigível a longo prazo  5.938  5.694 
Outras obrigações  5.644  4.476 
Passivos fiscais e previdenciários 13.c  5.644  4.476 
Provisões  294  1.218 
  Provisão para passivos contingentes 15  294  1.218 
Patrimônio líquido 16  305.157  49.272 
 Capital social  322.596  107.601 
  Prejuízos acumulados  (17.439) (58.329)
Total do passivo e patrimônio líquido  489.556  547.150 

Notas 

Semestre 
findo em 

31/12/2021 31/12/2021  
  

31/12/2020
Receitas da intermediação financeira  18.177  29.587  21.141 
 Rendas de aplicações interfinanceiras de
  liquidez 5  1.735  5.186  6.481 
 Resultado de títulos e valores mobiliários 6  15.333  22.336  13.352 
 Resultado de instrumentos financeiros 
  derivativos 6  (58)  (100)  (2)
 Operações de crédito  1.167  2.165  1.310 
Despesas da intermediação financeira  (62)  8  (171)
 Operações de empréstimos e repasses  (1)  (1)  -   
(-) Reversão/provisão para perdas espe-
  radas associadas ao risco de crédito  (61)  9  (171)
Resultado de instrumentos financeiros
  derivativos  18.115  29.595  20.970 
Outras receitas (despesas) operacionais  (31.963)  (30.620)  (28.647)
 Receitas de prestação de serviços 17.a  100.188  220.050  166.753 
 Despesas de pessoal 17.b  (37.511)  (66.114)  (52.370)
 Despesas administrativas 17.c  (64.012)  (118.903)  (84.370)
 Despesas tributárias 17.d  (9.173)  (19.679)  (16.382)
 Depreciação e amortização 11 e 12  (351)  (769)  (1.006)
 Outras receitas operacionais 17.e  15.841  23.409  10.270 
 Outras despesas operacionais 17.f  (36.945)  (68.614)  (51.542)
Resultado de participação societária em
  controladas 10  24.003  49.888  3.493 
Despesas de provisões 15  (32)  (198)  60 
   Provisão para passivos  contingentes  (32)  (198)  60 
Resultado operacional  10.123  48.665  (4.124)
Resultado não operacional  (490)  (634)  -   
Resultado antes da tributação sobre o
  lucro e participações  9.633  48.031  (4.124)
Tributos sobre o lucro  2.788  (55)  -   
 Provisão para imposto de renda 14  1.729  (27)  -   
 Provisão para contribuição social 14  1.059  (28)  -   
Participações estatutárias no resultado 13.d  (4.447)  (7.088)  (7.116)
Resultado líquido do exercício 19  7.974  40.888  (11.240)
Quantidade de ações no final do semestre 272.532.587 272.532.587 752.901.535 
Resultado líquido do semestre por ação - R$  0,0293  0,1500  (0,0149)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 

Semestre 
findo em 
31/12/21  31/12/21 31/12/20

Lucro/(Prejuízo) do semestre  7.974  40.888  (11.240)
Ajustes do lucro/(prejuízo) do semestre/exercício:
Imposto de renda e contribuição social  55  55   –  
Constituição provisão para participações dos
  empregados  4.447  7.088  7.116 
Reversão provisão para participações dos empregados  (27)  (27)   –  
Resultado de participações societárias  (24.003)  (49.888)  (3.493)
Reversão/provisão para perdas esperadas associadas
  ao risco de crédito  61  (9)  171 
Constituição de provisões para contingências  (364)  (198)  60 
Depreciação e amortização  351  769  1.006 
Lucro líquido ajustado antes das variações de 
 ativos e passivos  (11.506)  (1.322)  (6.380)
Variação de ativos e passivos:
Aumento/(redução) em instrumentos financeiros  27.254  (190.261) (26.895)
(Redução)/aumento em outros créditos e outros ativos  (2.822)  (8.898)  (118)
Aumento/(redução) em depósitos e demais
  instrumentos financeiros  (128.761)  (310.505) 198.137 
Aumento em instrumentos financeiros  –     –   (4.067)
Participações dos empregados  (931)  (5.255)  (3.018)
Impostos pagos  (1.766)  (4.631)   –  
Caixa líquido (utilizado nas)/gerado pelas atividades
  operacionais  (118.532) (520.872) 157.659 
Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado de uso  (307)  (393)  (696)
Baixa de imobilizado de uso  488  632   –  
Aquisição de intangível  (104)  (104)   –  
Aquisição de investimentos   –   (44.994)   –  
Dividendos recebidos  12.640  12.699   –  
Caixa líquido originado das/(aplicado nas)
  atividades de investimento  12.717  (32.160)  (696)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital   –   214.995   –  
Caixa líquido (aplicado nas)/originado das
  atividades de financiamento   –   214.995   –  
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa  (105.815) (338.037) 156.963 
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre  138.036  370.258  213.295 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre  32.221  32.221  370.258 
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa  (105.815) (338.037) 156.963 
Transações não monetárias
Aumento de capital   –   9   –  

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais) Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020 e semestre findo em 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de Reais, exceto lucro líquido por lote de mil ações)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios findos
em 31/12/2021 e 2020 e semestre findo em 31/12/2021 (Em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais). 
1. Contexto operacional: A Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliá-
rios S.A. (“Corretora”) tem por objeto principal, negociar títulos e valores mobili-
ários por conta própria ou de terceiros, e operar em bolsas de valores e de 
mercadorias e futuros. A Corretora está sediada na Praia de Botafogo, nº 228, 
9º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e possui local principal de seus 
negócios na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, conjunto 92 parte, Itaim 
Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. As operações são conduzi-
das no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no 
mercado financeiro nacional. Certas operações têm a coparticipação ou a inter-
mediação de instituições ligadas ao Grupo Genial. A Corretora tem como con-
troladora a Genial Holding Financeira S.A e o Grupo é controlado pela Holding 
Plural S.A. Em 1° de março de 2021, a Corretora incorporou reversamente sua 
controladora direta Genial Investimentos Holding Financeira S.A., como parte 
do processo de reorganização societária, passando a Genial Investimentos 
Holding a ser sua controladora direta. Na mesma data, a Genial Investimentos 
Holding alterou sua denominação social para Genial Holding Financeira S.A. 
Os atos societários dessa operação foram aprovados em 01 de agosto de 2021 
pelo Banco Central do Brasil. 2. Apresentação e elaboração das demonstra-
ções financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e as normas e 
instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e em consonância com o 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - Cosif, instituí-
do pelo Bacen. A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Bacen, requer que a Administração da Corretora 
baseie-se em estimativas e julgamentos para o registro de certas transações 
que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação 
de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resulta-
dos finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização 
em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais es-
timativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se à marcação a 
mercado de títulos e valores mobiliários, provisão para contingências e provi-
são para perdas esperadas associadas ao risco de crédito. A Administração re-
visa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente. As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas no curso normal de negócios. A administra-
ção não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da Corre-
tora em continuar suas atividades nos próximos 12 (doze) meses. A Administra-
ção, representada pela Diretoria, autorizou a emissão e divulgação das de-
monstrações financeiras em 24 de fevereiro de 2022. 3. Resumo das princi-
pais práticas contábeis: a. Moeda funcional e de apresentação. As de-
monstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais (R$), que é a 
moeda funcional da Corretora. b. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equi-
valentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos 
de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Possuem liqui-
dez imediata, com vencimento ou carência igual ou inferior a 90 (noventa) dias, 
e não estão sujeitos a risco significativo de mudança de valor e incluem caixa e 
aplicações interfinanceiras de liquidez. Aplicações interfinanceiras de liquidez 
são registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos incorridos 
até a data do balanço, e retificadas por provisão ao valor de mercado quando 
aplicável. c. Apuração do resultado. As receitas e despesas são apropriadas 
pelo regime de competência, observando-se o critério pro rata dia para as de 
natureza financeira. d. Segregação de curto e longo prazo. Os demais ativos 
e passivos são apresentados pelos seus valores de realização ou liquidação na 
data do balanço. Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 
(doze) meses são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamen-
te. e. Instrumentos financeiros - Títulos e valores mobiliários e instrumen-
tos financeiros derivativos. Títulos e valores mobiliários. Nos termos da 
Circular Bacen nº 3.068, de 8 de novembro de 2001 e regulamentação comple-
mentar, os títulos e valores mobiliários são classificados nas seguintes catego-
rias: (i) Títulos para negociação. Os títulos para negociação são apresenta-
dos no ativo circulante, independentemente dos respectivos vencimentos. 
Compreendem os títulos adquiridos com o propósito de serem ativa e frequen-
temente negociados. São avaliados pelo valor de mercado, sendo o resultado 
da valorização ou desvalorização computado ao resultado. (ii) Títulos manti-
dos até o vencimento. Títulos e valores mobiliários para os quais haja inten-
ção e capacidade financeira de mantê-los em carteira até o vencimento. Esses 
títulos são avaliados pelos valores de aplicação, acrescidos dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço, os quais devem ser lançados no resultado do 
período. (iii) Títulos disponíveis para venda. Títulos e valores mobiliários que 
não se enquadrem nas demais categorias, e que são avaliados pelos seus va-
lores de mercado, em contrapartida à destacada conta de patrimônio líquido 
denominada “ajuste ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e deriva-
tivos”, líquidos dos efeitos tributários. A Corretora tem como estratégia de atua-
ção adquirir títulos e valores mobiliários e mantê-los para negociação, propor-
cionando, desse modo, rentabilidade de suas disponibilidades e participação 
transitória no mercado de derivativos sem, contudo, assumir posições que 
comprometam a sua solidez patrimonial, liquidez ou que venham a representar 
risco de crédito. As ações de companhias abertas são registradas pelo custo de 
aquisição, inclusive corretagens e emolumentos, ajustados pela valorização da 
cotação média do último dia em que foram negociadas na B3 S.A – Brasil, Bol-
sa e Balcão. Os resultados das operações constituídos dos ajustes por varia-
ções são reconhecidos diariamente no resultado e estão apresentados nas de-
monstrações do resultado. As cotas de fundos de investimento são atualizadas 
diariamente com base no valor da cota divulgado pelos Administradores dos 
fundos onde os recursos são aplicados. A valorização e/ou desvalorização das 
cotas de fundos de investimento estão apresentadas nas demonstrações do 
resultado. Instrumentos financeiros derivativos. As operações com instru-
mentos financeiros derivativos são contabilizadas da seguinte forma: Os ajus-
tes diários das operações realizadas no mercado futuro são registrados como 
receita ou despesa efetiva quando auferidas ou incorridas. Os prêmios pagos 
ou recebidos nas operações realizadas no mercado de opções são registrados 
em contas patrimoniais pelos valores efetivamente pagos ou recebidos e ajus-
tados a mercado em contrapartida do resultado. Os valores de referência des-
ses contratos são registrados em contas de compensação. Os valores de mer-
cado das operações de termo são registrados individualmente em contas patri-
moniais ativas ou passivas, em contrapartida às respectivas contas de receitas 
e despesas. f. Negociação e intermediação de valores. Demonstrado pelo 
valor das operações de compra ou venda de títulos realizadas junto às bolsas 
de valores, por conta própria e de clientes, pendentes de liquidação dentro do 
prazo regulamentar. g. Investimentos em participações em controladas. As 
participações em controladas são avaliadas pelo método de equivalência patri-
monial nas demonstrações financeiras da controladora. h. Imobilizado de uso 
/ Intangível. O imobilizado de uso é registrado pelo custo de aquisição e ajusta-

Semestre
 findo em
31/12/2021 31/12/21 31/12/20

Lucro / (prejuízo) líquido do semestre  7.974  40.888  (11.240)
Outros resultados abrangentes no semestre  –    –    –   
Lucro / (prejuízo) líquido abrangente do semestre  7.974  40.888  (11.240)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Exercícios findos em
31/12/2021 e 2020 e semestre findo em 31/12/2021 (Em milhares de Reais)

   
 Capital 

social 
 Aumento 
de capital 

Lucros
 (prejuízos)

acumulados  Total 
Saldos em 1º de janeiro de 2020  29.000  78.601  (47.089)  60.512 
Prejuízo líquido do exercício  –    –    (11.240)  (11.240)
Aumento de capital  78.601  (78.601)  –    –   
Saldos em 31 de dezembro de 2020  107.601  –    (58.329)  49.272 
Mutações do exercício  78.601  (78.601)  (11.240)  (11.240)
Saldos em 1º de julho de 2021  107.601  214.995  (25.413) 297.183 
Lucro líquido do semestre  –    –    7.974  7.974 
Aumento de capital  214.995  (214.995)  –    –   
Saldos em 31 de dezembro de 2021  322.596  –    (17.439) 305.157 
Mutações do semestre  214.995  (214.995)  7.974  7.974 
Saldos em 1º de janeiro de 2021  107.601  –    (58.329)  49.272 
Lucro líquido do exercício  –    –    40.888  40.888 
Aumento de capital  214.995  –    –    214.995 
Incorporação Holding Financeira  –    –    2  2 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  322.596  –    (17.439) 305.157 
Mutações do exercício  214.995  –    40.890  255.885 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em
31/12/2021 e 2020 e semestre findo em 31/12/2021 (Em milhares de Reais)

do pela depreciação Ativo Imobilizado: corresponde aos direitos que tenham 
como objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Cor-
retora ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorren-
tes de operações que transfiram à Corretora os benefícios, riscos e controle 
desses bens. O ativo imobilizado de uso (bens corpóreos) e o intangível (bens 
incorpóreos) estão registrados pelo valor de custo de aquisição. A depreciação 
é calculada pelo método linear com base nas taxas anuais que contemplam a 
vida-útil econômica dos bens, às taxas de 10% a.a. para móveis, e 20% a.a. 
para os demais. A amortização do ativo intangível é calculada pelo método line-
ar à taxa de 20% a.a. O ágio é apurado com base na diferença entre o valor 
pago na data de aquisição e o valor contábil líquido. O ágio, cujo fundamento é 
baseado na previsão de resultados futuros da empresa adquirida, é amortizado 
em consonância com os prazos de projeções que o justificaram ou, quando 
baixado o investimento, por alienação ou perda, antes de cumpridas as previ-
sões. i. Redução do valor recuperável de ativos não financeiros - (impair-
ment). Um ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor 
recuperável. De acordo com a Resolução nº 3.566/2008 do CMN, que dispõe 
sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação 
de perdas em relação ao valor recuperável de ativos (impairment), a Corretora 
testa, no mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo reco-
nhecidas no resultado do exercício as eventuais perdas apuradas. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, a Corretora, com base em análise dos seus ativos, 
concluiu que haviam evidências que indicassem a necessidade de constituição 
de provisão para perdas conforme nota explicativa nº 8.b. j. Ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias. O reconheci-
mento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e 
obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Reso-
lução nº 3.823/09 do CMN: j1. Ativos contingentes: não são reconhecidos conta-
bilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situação ou 
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não 
cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e 
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. 
j2. Passivos contingentes: são constituídos levando em conta a opinião dos as-
sessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos ante-
riores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que a perda 
for avaliada como provável e quando os montantes envolvidos forem mensurá-
veis com suficiente segurança. j3. Obrigações legais - fiscais e previdenciárias: 
decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo ob-
jeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independen-
temente da avaliação acerca da probabilidade de perda, têm os seus montan-
tes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras. k. Demais ati-
vos e passivos. São apresentados pelos seus valores de realização ou liquida-
ção na data do balanço. l. Provisão para imposto de renda e contribuição 
social. A provisão para imposto de renda é, quando devida, constituída men-
salmente com base nos rendimentos tributáveis, à alíquota de 15%, acrescida 
de 10% sobre o resultado tributável anual que exceder R$240. A contribuição 
social é, quando devida, constituída à alíquota de 20% apurada sobre o resulta-
do tributável ajustado na forma da legislação em vigor. A lei 14.183 de 14 de ju-
lho de 2021 alterou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 
CSLL instituída pela Lei 7.689/88 para as Corretoras de 15% para 20% durante 
o período de 1/07/2021 até 31/12/2021. Imposto diferido é gerado por diferen-
ças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos 
e seus valores contábeis. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados 
à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será 
realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributá-
ria) que foram promulgadas na data do balanço. m. Lucro / (Prejuízo) líquido 
por ação. O resultado por ação é calculado com base na quantidade de ações 
em circulação na data do balanço. n. Resultado recorrente e não recorrente. 
Considera-se resultado não recorrente: I. o resultado que não esteja relaciona-
do ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas da institui-
ção; e II. não esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. 
o. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de cai-
xa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento 
contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). p. Eventos subsequentes. Evento 
subsequente ao período a que se referem às demonstrações financeiras é 
aquele evento, favorável ou desfavorável, que ocorre entre a data final do perío-
do a que se referem às demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada 
a emissão dessas demonstrações. Dois tipos de eventos podem ser identifica-
dos:  Os que evidenciam condições que já existiam na data final do período a 
que se referem às demonstrações financeiras (evento subsequente ao período 
contábil a que se referem às demonstrações que originam ajustes).  Os que 
são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao período 
contábil a que se referem às demonstrações financeiras (evento subsequente 
ao período contábil a que se referem as demonstrações que não originam ajus-
tes). 4. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o 
caixa e equivalentes de caixa estavam assim compostos:
caixa estavam assim compostos: 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e saldos em bancos - moeda nacional 5.827 8.027
Aplicações interfinanceiras de liquidez  (Nota 5) 26.394 362.231
Total 32.221 370.258
5, Aplicações interfinanceiras de liquidez: As aplicações interfinanceiras de 
liquidez estão sendo apresentadas por tipo de papel e vencimento como segue:
 31/12/2021 31/12/2020
Certificados de Depósitos Interfinanceiros - CDI – 150.224
Aplicações em operações compromissadas 26.394 212.007

26.394 362.231

As aplicações interfinanceiras de liquidez eram compostas por aplicações fi-
nanceiras com o Banco Genial S.A., a uma taxa média de 100% do CDI, com 
vencimento em 02 de dezembro de 2021, entretanto, as operações compro-
missadas são liquidadas conforme vencimento da operação (03 de janeiro de 
2022) (2020: 4 de janeiro de 2021) e não do papel. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, o resultado de aplicações interfinanceiras de liquidez gera-
ram ganhos de R$5.186 (R$ 6.481 em 2020). 6. Títulos e valores mobiliários 
e instrumentos financeiros derivativos: Os títulos e valores mobiliários inte-
grantes da carteira própria da Corretora estão apresentados por tipo de papel e 
prazo de vencimento contratual da carteira:

Valor de Mercado 31/12/21

 Custo

Sem Venci-
mento/ até 

360 dias

Acima 
de 

360 dias Total

Valor de 
mercado 
31/12/20

Carteira própria (livres) 211.772 191.531 16.421 207.952 12.623
 Títulos de Renda Fixa (livres) 210.727 190.420 16.421 206.841 12.623
Títulos públicos federais 193.580 190.319 3.267 193.586 321
  Letras Financeiras do Tesouro
   - LFT 193.341 190.319 3.040 193.359 289
  Notas do Tesouro Nacional-B -
   NTN-B 239 – 227 227 31
  Notas do Tesouro Nacional-F -
   NTN-F – – – – 1
Títulos privados 17.147 101 13.154 13.255 8.639
 Certificado de depósito bancário -
   CDB 4.482 26 558 584 460
  Letras de câmbio – LC 15 – 12 12 79
  Letras de crédito do agronegócio
   - LCA 50 50 – 50 15
  Debêntures 10.541 25 10.543 10.568 2.667
  Certificado de recebíveis
   imobiliários – CRI 752 – 726 726 2.448
  Certificado recebíveis do 
  agronegócio - CRA 1.307 – 1.315 1.315 2.970
 Fundos de investimentos 1.045 1.111 – 1.111 3.663
  Plural Small Caps FIA – – – – 2.646
  Brasil Plural Crédito Privado Triple
   A FIRF 1.000 1.066 – 1.066 1.015
  Outros 45 45 – 45 2
Vinculados à prestação
 de garantias 7.983 – 8.005 8.005 7.663
 Letras Financeiras do Tesouro -
   LFT 7.983 – 8.005 8.005 7.663
Total 219.755 191.531 24.426 215.957 20.286
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o resultado de operações com 
títulos e valores mobiliários foi de R$ 22.336 (R$ 13.352 em 2020). O valor de 
mercado dos títulos públicos é apurado segundo divulgações nos boletins diá-
rios informados pela ANBIMA. Os títulos privados são registrados pelo seu va-
lor de custo, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos e ajustado ao 
valor de mercado. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, na B3 S.A 
– Brasil, Bolsa e Balcão e SELIC. As aplicações em cotas de fundos de inves-
timento são registradas pelo custo de aquisição, atualizado diariamente pela 
variação no valor das cotas informados pelos Administradores dos respectivos 
fundos investidos. Em 31 de dezembro de 2021, o resultado com instrumentos 
financeiros derivativos foi de prejuízo de R$ 100 (prejuízo de R$2 em 2020). 
7. Financiamento de conta margem: As operações em conta margem são 
as operações de financiamento realizadas com pessoas físicas, na compra 
de novas ações no mercado à vista, regulamentadas pela Instrução CVM nº 
51/86, de clientes de Home Broker. A remuneração destas operações são de 
até 2,99% a.m. O limite de crédito concedido no produto conta margem possui 
garantia mínima de 140%. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dessa conta é 
de R$ 1.348 (R$ 6.747 em 2020). 8. Outros créditos: a. Rendas a receber. Em 
31 de dezembro de 2021, a Corretora possuía registrado como rendas a rece-
ber o montante de R$ 7.321 (R$ 11.621 em 2020) provenientes de prestação de 
serviços de administração de recursos aos fundos de investimentos. As recei-
tas auferidas no exercício com a administração de recursos conforme a Nota 
Explicativa nº 17.a. totalizaram R$ 51.972 (R$ 51.256 em 2020). b. Diversos
 31/12/21 31/12/20
Imposto de renda a compensar 5.190 1.732
Devedores por depósito em garantia 1.317 1.221
Devedores diversos – país (i) 507  903 
Valores a receber de sociedades ligadas (ii) 5.576  969 
Outras liquidações – correspondentes 499  242 
Outros créditos diversos 418  130 
Subtotal 13.507 5.197
(-) Provisão para perdas esperadas associadas ao risco
  de crédito (338) (347)
Total 13.169 4.850
Circulante 11.852 3.629
Não circulante 1.317 1.221
(i) O saldo dessa rubrica refere-se a custos transitórios incorridos a receber de 
Fundos de investimentos. (ii) O saldo dessa rubrica refere-se a a outros valo-
res a liquidar entre empresas do grupo. 9. Despesas antecipadas

31/12/21 31/12/20
Licença de uso 2.901 750
Assessoria técnica 180 300
Parceria comercial 8.635 –
Outras 914 1.448
Total 12.630 2.498
Circulante 5.864 2.498
Não Circulante 6.766 –
Em 07 de junho foi assinado o contrato de parceria comercial entre BRB e 
a Corretora para realização de parceria estratégica nos negócios de gestão 
e administração de recursos de terceiros e das atividades de distribuição e 
corretagem de títulos e valores mobiliários pelo período de 20 anos. O contrato 
estabelece remuneração por meio de profit sharing e a possiblidade de cons-
tituição de uma Joint Venture entre a Corretora e o BRB, a depender do atingi-
mento de determinadas condições. 10. Investimentos em participações em 
controladas: Em 1° de março de 2021, a Genial Investimentos Holding au-
mentou o capital social da Genial Investimentos Holding Financeira no valor de 
R$9.994 mediante a emissão de 16.384.139 ações ordinárias. As novas ações 
emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas mediante a conferência 
de 9.200 quotas da Occam Brasil Gestão de Recursos no valor de R$9, 10.000 
quotas da Plural Investimentos Gestão de Recursos no valor de R$3.756 e 
3.600.000 quotas da Plural Gestão de Recursos no valor de R$6.229. Em 1° de 
março de 2021, a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. 
incorporou reversamente a sua controladora imediata Genial Investimentos 
Holding Financeira com sua consequente extinção. Devido a incorporação a 
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. passou a ser deten-
tora de:  10.000 quotas do capital social da Plural Investimentos Gestão de Re-
cursos Ltda. no valor total de R$ 3.756;  3.600.000 quotas do capital social da 
Plural Gestão de Recursos Ltda. no valor de R$ 6.229;  9.100 quotas de Clas-
se A e 100 quotas de Classe B da Occam Braasil Gestão de Recursos Ltda. 
no valor de 9. As operações acima foram aprovadas em 1º de agosto de 2021. 
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Abaixo segue a nova estrutura societária:

Saldo 
em 

31/12/20

Aumen-
to de 

capital

Incor-
pora-
ção

Divi-
dendos

Equivalên-
cia patri-
monial

Saldo 
em 

31/12/21
Genial Institucional CCTVM 89.536 35.000 – – 8.518 133.054
Genial Corretora de Seguros
  Ltda (*) 2.462 – – – 476 2.938
Plural Gestão de Recursos(*) – – 6.229 – 2.915 9.144
Plural Investimentos Gestão
  de Recursos(*) – – 3.756 – 15.991 19.747
Occam Brasil Gestão de
  Recursos(*) – – 9 (12.699) 21.988 9.298
Total 91.998 35.000 9.994 (12.699) 49.888 174.181
(*) As empresas são investidas diretas da Corretora, porém, não são consi-
deradas para fins de consolidação conforme regras estabelecidas pelo Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF – Circular 
nº 1.273/87. 11. Imobilizado: Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, a Corretora apresentou as seguintes movimentações em seu imo-
bilizado:

Movimentação

Descrição
 

Taxa
 Saldo 

31/12/20
 Aqui-

sições
Transfe-
rências

Depre-
ciação

 Saldo 
31/12/21

Mobiliário 1.187 72 - - 1.259
(-) depreciação acumulada 10% (474) - - (90) (564)
Equip. de comunic. e segurança  765 - - - 765
(-) depreciação acumulada 10% (710) - - (11) (721)
Benfeitoria 2.235 - (2.235) - -
(-) depreciação acumulada (i) 10% (1.339) - 1.623 (284) -
Equipamento de informática 4.284 321 (106) - 4.499
(-) depreciação acumulada 20% (3.287) - 86 (361) (3.562)
Total  2.661 393 (632) (746) 1.676
(i) As benfeitorias são amortizadas de acordos com a vigência dos contratos de 
aluguel que são de 60 meses.

Movimentação

Descrição
 

Taxa
 Saldo 

31/12/19
 Aqui-

sições
Transfe-
rências

Depre-
ciação

 Saldo 
31/12/20

Mobiliário 805 382 – – 1.187
(-) depreciação acumulada 10% (394) – – (80) (474)
Equip. de comunic. e segurança  765 – – – 765
(-) depreciação acumulada 10% (693) – – (17) (710)
Benfeitoria – 153 2.082 – 2.235
(-) depreciação acumulada (i) 10% – – (916) (423) (1.339)
Equipamento de informática 4.123 161 – – 4.284
(-) depreciação acumulada 20% (2.888) – – (399) (3.287)
Total  1.718 696 1.166 (919) 2.661
12. Intangível: Durante o semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
a Corretora apresentou as seguintes movimentações em seu intangível:

 Movimentação

Descrição  Taxa
 Saldo 

31/12/20
Aquisi-

ções Baixas
Amorti-

zação
Saldo 

30/12/21
Sistema de processamento
  de dados  1.862 104 – – 1.966
(-) amortização acumulada 20% (1.821) – – (23) (1.844)
Total 41 104 – (23) 122

 Movimentação

Descrição  Taxa
 Saldo 

31/12/19
Aquisi-

ções
Transfe-
rências Baixas

Amorti-
zação

Saldo 
30/12/20

Sistema de proces-
samento de dados   2.862 – – (1.000) – 1.862
(-) amortização 
acumulada 20%  (2.734)  – – 1.000 (87) (1.821)
Benfeitorias em imó-
veis de terceiros   2.082 – (2.082) – – –
(-) amortização 
acumulada  (916) – 916 – – –
Total  1.294 – (1.166) – (87) 41
13. Outras obrigações: 
a. Depósitos 31/12/21 31/12/20
Recursos disponíveis de clientes (*) 147.757 450.788
Total 147.757 450.788
(*) De acordo com a Resolução 4.871/2020,  a Corretora deverá manter conta 
de registro utilizada exclusivamente com saldos dos recursos líquidos de clien-
tes disponível, enquanto não comprometido em operações de cada cliente. 
b. Negociação e intermediação de valores

31/12/2021 31/12/2020
 Ativo Passivo Ativo Passivo
Devedores/credores - liquidações  pendentes 30.931 10.141 36.190 6.592
Caixas de registro e liquidação – 2.018 – 22.070
Total 30.931 12.159 36.190 28.662
c. Passivos fiscais e previdenciários
 31/12/2021 31/12/2020
Impostos e contribuições sobre salários 2.510  1.594 
Imposto de Renda retido na fonte 872  562 
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 610  432 
PIS e COFINS 1.034  1.094 
ISS 618  794 
Total 5.644 4.476
d. Passivos Sociais 31/12/21 31/12/20
Gratificações e participações a pagar 7.088 5.282
Em 31 de dezembro de 2021, a Corretora distribuiu a seus colaboradores o 
montante de R$ 5.255 (R$3.018 em 2020), de acordo com o instrumento parti-
cular aprovado junto ao Sindicato da categoria.
e. Diversos
 31/12/21 31/12/20
Provisão para despesas de pessoal (*) 5.199 3.434
Provisão de pagamentos a efetuar 6.135 2.583
Valores a pagar sociedades ligadas – 65
Credores diversos – outros 1.117 1.368
Total 12.451 7.450
(*) Devido a pandemia do Covid-19, a Medida Provisória nº 1.046/2021 auto-
riza o empregador a suspender, sem multas ou encargos, o recolhimento do 
FGTS das competências referentes a abril, maio, junho e julho de 2021. Essas 
competências serão recolhidas ao FGTS parceladamente entre setembro e 
dezembro de 2021, sem impacto na regularidade dos empregadores junto ao 
FGTS (CRF). 14. Imposto de renda e contribuição social: Demonstração da 
conciliação entre o imposto de renda e contribuição social à taxa efetiva 
e nominal. Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social 
sobre o Lucro.

  31/12/21 31/12/20
Resultado antes da Tributação e Participações 48.031 (4.124)
Participações dos empregados no resultado (7.089) (7.116)
Lucro antes dos Impostos 40.942 (11.240)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social -
  Alíquota vigente    
Corrente - alíquota vigente 18.424 (4.496)
Ajustes Permanentes (47.353) (2.027)
Resultado de equivalencia patrimonial de controladas e coligadas (49.888) (3.493)
Outras 2.535 1.466
Ajustes Temporários 6.678 19
Ajustes temporários sobre produtos 94 79
Outras 6.584 (60)
Lucro/Prejuízo Antes das Compensações 267 (13.248)
Compensação 80 –
Lucro/Prejuízo do Exercício 187 (13.248)
Incentivos Fiscais 1 –
PAT - Programa de alimentação do trabalhador 1 –
Despesa efetiva de Imposto de Renda e Contribuição Social (55) –
  (55) –
A Lei 14.183 de 14 de julho de 2021, alterou a alíquota da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL instituida pela Lei 7.689/88 para as Corretoras de 
15% para 20% durante o período de 1º de julho de 2021 até 31 de dezembro 
de 2021. Créditos tributários de imposto de renda e contribuição social. 
A Corretora não realizou o registro contábil de ativo ou passivo tributário em 
conformidade com Resolução 3.059/12 do Bacen que define as regras para as 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central do Brasil para efetuar o registro contábil de créditos tributários decor-
rente de prejuízo fiscal de imposto de renda, de base negativa de contribuição 
social sobre o lucro líquido e aqueles decorrentes de diferenças temporárias.

 Prejuízo 
Fiscal 

Base  
Negativa

Ajustes 
Temporários MTM Total

Ativos fiscais não 
 constituído 15.154 12.123 132 152 27.562
Genial Investimentos CVM 15.154 12.123 132 152 27.562
O ativo fiscal de Base negativa de CSLL reflete a Lei 14.183 de 14 de julho de 
2021 que alterou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 
CSLL instituida pela Lei 7.689/88 para as Corretoras de 15% para 20% durante 
o período de 1º de julho de 2021 até 31 de dezembro de 2021. 15. Ativos e 
passivos contingentes e obrigações legais: As contingências são avaliadas 
com base nas melhores estimativas da administração, levando em considera-
ção o parecer de assessores jurídicos quando houver probabilidade que recur-
sos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações. Para as contingên-
cias classificadas como “prováveis”, são constituídas provisões reconhecidas 
no Balanço Patrimonial na rubrica “Provisões para riscos fiscais” e Provisões 
para passivos contingentes”. Eventuais desembolsos dependerão da evolução 
e do êxito de cada um dos processos, não sendo possível estimar quando ocor-
rerão. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

Fiscais Trabalhistas Cíveis Outros

 
Garan-

tia
Provi-

são
Garan-

tia
Provi-

são
Garan-

tia
Provi-

são
Garan-

tia
Provi-

são
Em 31/12/20  – 420  338 798  883  –  –  – 
Constituições
Reversões 
Realizações /
 Pagamentos  – 

–
–

(420) 

127 
– 
 

(31) 

556 
(358) 

 
(702)

– 
–  –  –  – 

Em 31/12/21  –  420 434 294  883  –  –  – 

Abaixo segue demonstração dos tipos de processos com probabilidade “possí-
vel” em que a Corretora figura no polo passivo.
Passivos Contingentes - Risco Possível Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras
Em 31/12/20  5.325  9.965  1.840  126 
Em 31/12/21  4.260 7.621 5.105 326 
Existem passivos contingentes inclusos no quadro acima, cujo ônus em caso 
de perda são dos antigos controladores da Corretora, nos montantes R$1.058 
referentes a contingências cíveis e R$589 a contingências trabalhistas. 16. Pa-
trimônio líquido: Capital Social. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social 
é de R$ 322.596 ( R$ 107.601 em 2020) e está representado por 272.532.587 
(752.901.535 em 2020) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, deti-
das pela Genial Holding Financeira S.A. Em 25 de junho de 2021,  através de 
Assembleia Geral Extraordinária, foi realizado o aumento de capital social da 
Corretora, no valor de R$ 205.000 mediante a emissão de 2.350.917.431 novas 
ações. No mesmo ato, foi deliberado o grupamento da totalidade das ações  da 
Corretora, de forma que cada 12 ações ordinárias passaram a corresponder 
a 1 ação ordinária. Dessa forma, o capital social da Corretora passou a ser de 
R$ 322.596 representado por 272.532.587 ações ordinárias e foram aprovadas 
em 03 de agosto de 2021. Em 1° de março de 2021, através de Assembleia 
Geral Extraordinária, foi deliberado o aumento do capital social da Corretora no 
valor de R$ 9.994,  passando de R$ 107.601, divididos em 752.901.535 ações 
ordinárias, para R$ 117.596 divididos em 919.473.613 ações ordinárias. Tal de-
liberação foi aprovada pelo Bacen em 1º de agosto de 2021. Destinação dos 
resultados. Aos acionistas está previsto o pagamento de dividendos mínimos 
obrigatórios de 25% sobre o lucro líquido ajustado conforme legislação vigente. 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não houve pagamentos de dividendos. 
Reserva de lucros. A reserva legal é constituída ao final de cada exercício 
na forma prevista na legislação societária brasileira, pela parcela de 5% do lu-
cro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social. Reserva de capital. 
A reserva de capital será utilizada para absorção de prejuízos, quando estes 
ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros, qual houver in-
corporação ao capital social, pagamento de dividendos a ações preferenciais e 
para resgate, reembolso ou compra de ações. 
17. Resultado operacional: 
a. Receita de prestação de 
serviços:

Semestre 
findo em 

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
Administração de recursos
  (Nota Explicativa nº 8.a) 24.430 51.972  51.256 
Rendas de corretagem 60.988 116.945  81.020 
Rendas de colocação de títulos 10.732 33.634  31.400 
Assessoria técnica 3.633 16.369  2.622 
Outras 405 1.130  455 
 Total 100.188 220.050 166.753
(*) Os valores de receita com assessoria técnica referem-se aos serviços presta-
dos de intermediação e estruturação de operações. b. Despesa de pessoal:

Semestre 
findo em 

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
Proventos (23.188) (41.237)  (33.938)
Encargos Sociais (7.534) (13.366)  (10.393)
Honorários da diretoria (956) (1.608)  (1.092)
Outros (5.833) (9.903)  (6.947)
Total (37.511) (66.114) (52.370)
c. Despesas administrativas

 

Semestre 
findo em 

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
Serviços técnicos especializados (2.399) (5.518)  (6.210)
Processamento de dados (42.150) (77.231)  (55.386)
Serviço do sistema financeiro (1.345) (2.412)  (3.366)
Aluguel (2.242) (3.901)  (3.617)
Comunicações (422) (827)  (857)
Viagens (133) (150)  (468)
Serviços de terceiros (294) (439)  (1.155)
Publicidade e propaganda (11.478) (22.535)  (9.063)
Patrocínios – –  (434)
Outros (3.549) (5.890)  (3.814)
 Total (64.012) (118.903)  (84.370)
d. Despesas tributárias

 

Semestre 
findo em 

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
PIS e COFINS (5.671) (12.146)  (9.045)
Imposto sobre serviços de
  qualquer natureza - ISS (3.233) (7.006)  (6.762)
Outros (269) (527)  (575)
Total (9.173) (19.679)  (16.382)
e. Outras receitas operacionais

Semestre 
findo em 

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
Reversões de provisões 585 585  1 
Custos compartilhados 11.221 11.221  2.953 
Recuperação de despesas
  administrativas 185 230  321 
Variação monetária 24 43  32 
Outros 3.826 11.330  6.963 
Total 15.841 23.409  10.270 
f. Outras despesas operacionais

Semestre 
findo em 

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020
Despesas operacionais
Repasses com intermediação de
  operações (*) (33.826) (63.680)  (49.721)
Perdas em outros créditos – (160) (223)
Outras depesas operacionais
Custos compartilhados (432) (480)  (571)
Outras (2.687) (4.294)  (1.027)
Total (36.945) (68.614)  (51.542)
(*) Refere-se a repasses de receitas de operações com títulos e valores mobiliários 
nos mercados financeiros e de capitais brasileiro, compra, venda, operações de 
aluguel, bem como outras modalidades de operações admitidas.
18. Partes relacionadas: As operações são tratadas de acordo com as normas 
contábeis vigentes e ratificadas em política interna envolvendo as partes relaciona-
das do Grupo Genial Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a 
Corretora possuía as seguintes transações com partes relacionadas:

Controladores
Outras partes
relacionadas Total

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Ativo       
 Disponibilidades 4.553 55 –   –  4.553  55 
 Aplicações intefinanceiras
  de liquidez 26.394 – – – 26.394 –
 Títulos e valores
  mobiliários e instrumentos
    financeiros derivativos –  150.224 1.066   –  1.066  150.224 
 A receber - prestação de
  serviços –   –  –  12.449 –  12.449 
 Outros créditos - diversos 3.857  622 1.718  694 5.576  1.316 
Passivo
Operação de bolsa - 
 correspondente –  (21.959) –   –  –  (21.959)
Negociação e intermediação
  de valores –   –  (1.556)  (21.748) (1.556)  (21.748)
Reembolso de despesas
  administrativas –   –  –  (65) –  (65)
Resultado           
Rendas de aplicações
  financeiras de liquidez 5.186 – – – 5.186 –
Resultado de títulos e valores
  mobiliários –  6.481 363  (5.820) 363  661 
Receita com prestação de
  serviços –   –  –  51.256 –  51.256 
Outras receitas operacionais 9.485   –  1.736  2.952 11.221  2.952 
Outras despesas
  operacionais (480)   –  –  (571) (480)  (571)
Remuneração do pessoal-chave da Administração. O pessoal-chave da admi-
nistração foi remunerado durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 
e 2020 da seguinte forma:
 31/12/2021 31/12/2020
Proventos 1.608 1.092
Encargos sociais 362 246
Total 1.970 1.338
De acordo com o CPC 33 (R1), a remuneração total dos Diretores durante os exer-
cícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é considerada benefício de curto 
prazo. De acordo com a Administração não existem outros benefícios de curto pra-
zo. 19. Resultado líquido por ação: Resultado atribuído aos detentores de ações 
ordinárias (básico e diluído):
 31/12/2021 31/12/2020

 
 Operações 

continuadas Total
 Operações 

continuadas  Total 
 Lucro / (Prejuízo)  atribuído aos detentores
  de ações ordinárias 40.888 40.888 (11.240) (11.240)
(+-) Ajustes ao prejuízo atribuível aos
  detentores de ações ordinárias – – – –
Lucro/ (Prejuízo) atribuído aos detentores
  de ações ordinárias 40.888 40.888 (11.240) (11.240)
Média ponderada de ações ordinárias (básico e diluido)
 31/12/2021 31/12/2020
Ações ordinárias existentes em 1º de janeiro 752.901.535 752.901.535
Efeito das ações emitidas (198.541.455) –
Média ponderada de ações ordinárias 554.360.081 752.901.535
Lucro/ (Prejuízo) básico por lote de mil ações 0,0738 (0,0149) 
A Corretora não identificou efeitos diluidores que afetem o cálculo e apresentação 
do prejuízo líquido por ação. 20. Resultados recorrentes e não recorrentes: Em 
conexão com a Resolução BCB nº2/2020, a Corretora considerou como resultado 
não recorrente do exercício o montante de R$ 832 (2020: R$ 60) relacionado a pro-
visão para passivos contingentes. O resultado remanescente, representado pelo 
lucro de R$ 41.720 (2020: prejuízo de R$11.300), foi considerado pela Corretora 
como resultado recorrente do exercício. 21. Gerenciamento de riscos: A gestão 
de risco está sujeita aos padrões do acionista controlador, Banco Genial S.A. Des-
se modo, atua como instrumento para maximizar o valor para os acionistas e para 
as partes interessadas buscando estabelecer estratégias e objetivos para alcançar 
o equilíbrio entre as metas de crescimento e de retorno dos investimentos e os 
riscos a elas associados. A descrição detalhada de cada estrutura que compõe o 

gerenciamento de riscos está disponível em forma de políticas no site da Instituição 
(https://www.bancogenial.com/pt-BR/Company/RiskManagement). As estratégias 
de gerenciamento de riscos e os respectivos efeitos nas demonstrações financei-
ras atendem plenamente ao disposto pela Resolução nº 4.557 do Conselho Mone-
tário Nacional e podem ser resumidos, como segue: a. Risco de mercado: A ges-
tão de risco de mercado é responsável por identificar, avaliar, monitorar e mitigar 
as exposições decorrentes de posições detidas em ações, taxa de juros, câmbio e 
mercadorias (commodities). O risco de mercado é monitorado através do cálculo 
diário do Value at Risk (VaR), uma ferramenta estatística que mensura a perda po-
tencial da instituição em 1 (um) dia com 95% de nível de confiança. Também é uti-
lizada a análise de sensibilidade das carteiras com o objetivo de mensurar o risco 
em condições adversa,s. A precisão da metodologia de risco de mercado é testada 
através de testes (Backtesting Tunneling e Estatístca de Kupiec) que validam a 
aderência das estimativas. O nível de confiança de 95% significa, por exemplo, que 
existe a possibilidade de uma em vinte ocorrências da perda realizada ser abaixo 
do VaR estimado. Com isso, perdas de negociação em um único dia menor do que 
o VaR apresentados são esperados de ocorrer, em média, cerca de uma vez por 
mês. A tabela a seguir contém a média mensal do VaR da carteira proprietária do 
Conglomerado para os períodos findos em:

31/12/2021 31/12/2020
VaR (R$ mil) (1.285) (878)

O acionista Controlador também monitora o risco de mercado de sua carteira por 
meio das parcelas que compõem o RWA (Risk Weighted Assets) conforme deter-
mina a Resolução nº 4.193/2007 e a Circular nº 3.365 do Banco Central do Brasil.  
I. Análise de Sensibilidade (Instrução CVM nº 475/2008): O Conglomerado ge-
rencia seus riscos de forma dinâmica, buscando identificar, avaliar, monitorar e 
controlar as exposições aos riscos de mercado de suas posições próprias. Para 
isto, a Instituição considera os limites de riscos estabelecidos pela Administração e 
possíveis cenários para atuar de forma tempestiva na reversão de eventuais resul-
tados adversos. Em conformidade com a Resolução CMN nº 4.557/2017 e com a 
circular n° 3.354/2007 do Bacen, a Instituição segrega as suas operações, inclusi-
ve instrumentos financeiros derivativos da seguinte forma: Carteira de negociação 
(Trading Book): constituída por posições próprias realizadas com a intenção de 
negociação ou destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja a 
intenção de serem negociadas antes de seu prazo contratual, observadas as con-
dições normais de mercado, e que não contenham cláusula de inegociabilidade. 
Carteira de não negociação (Banking Book): contém as operações não classifi-
cadas na Carteira de Negociação, tendo como característica principal a intenção 
de manter tais operações até seu vencimento. Para determinar a sensibilidade do 
capital aos impactos de movimentos de mercado na Carteira de Negociação (Tra-
ding), foram realizadas simulações considerando 3 cenários:

Cenário Pessimista A Cenário Otimista A
PRÉ 200 Bp PRÉ (200) Bp
Cupom de IPCA 200 Bp Cupom de IPCA (200) Bp
Câmbio 5% Câmbio (5%)
Ações (5%) Ações 5%

Cenário Pessimista B Cenário Otimista B
PRÉ 250 Bp PRÉ (250) Bp
Cupom de IPCA 250 Bp Cupom de IPCA (250) Bp
Câmbio 6,25% Câmbio (6,25%)
Ações (6,25%) Ações 6,25%

Cenário Pessimista C Cenário Otimista C
PRÉ 300 Bp PRÉ (300) Bp
Cupom de IPCA 300 Bp Cupom de IPCA (300) Bp
Câmbio 7,5% Câmbio (7,5%)
Ações (7,5%) Ações 7,5%
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados da análise de sensibili-
dade dos piores cenários por fator de risco para a Carteira de Negociação (Trading) 
do Conglomerado Prudencial, composta por títulos e valores mobiliários:

A B C

Fator de Risco Cenário
Resultado 
 (R$ mil)

Resultado 
 (R$ mil)

Resultado 
 (R$ mil)

PRÉ Pessimista (37) (46) (54)
Ações (IBOVESPA) Pessimista (1.514) (1.893) (2.271)
Ações (S&P 500) Pessimista (132) (166) (199)
Câmbio Otimista (89) (112) (134)
Cupom de IPCA Pessimista (1.946) (2.369) (2.771)
Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização ou 
a desvalorização em decorrência de mudanças em taxa de juros, praticadas no 
mercado, não representa impacto financeiro e contábil significativo sobre o resulta-
do do Conglomerado. A carteira é composta por operações de créditos, captações, 
ações de cia. Fechada e derivativos com seus respectivos hedges. b. Risco opera-
cional: O gerenciamento de risco operacional abrange identificação e controle das 
possibilidades de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inade-
quação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Como 
parte integrante da estrutura de controles internos, o framework de risco operacio-
nal é divulgado em política, e prevê os procedimentos para identificação, avaliação, 
mitigação, monitoramento e reportes relacionados aos riscos operacionais, bem 
como os papéis e responsabilidades das áreas que participam dessa estrutura. A 
metodologia utilizada pela Conglomerado está em linha com o framework definido 
nos documentos Integrated Framework: Application Techniques, publicado pelo 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission; e no Princi-
ples for the Sound Management of Operational Risk, emitido pelo Basel Commit-
tee on Banking Supervision. Outra questão no Contexto de Riscos Operacionais é 
a implementação do Novo Programa de Gestão de Continuidade de Negócios, 
com estratégias para responder tempestivamente a eventos abruptos que coloque 
em risco as vidas dos funcionários e colaboradores, o patrimônio e a imagem do 
grupo, assegurando em níveis aceitáveis os processos críticos de negócios. A in-
fraestrutura tecnológica contempla redundâncias e contingências para mitigar o 
risco de indisponibilidade e, em decorrência da Pandemia de COVID-19, todos os 
colaboradores possuem notebooks corporativos com acesso remoto, via VPN, à 
toda infraestrutura do Grupo. Os eventos de perdas e incidentes de risco são moni-
torados, identificados e armazenados em base de dados conforme determinado 
pela Resolução 4.557/2017. c. Risco de crédito: O risco de crédito é interpretado 
pela possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo 
tomador ou pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nas con-
dições acordadas, assim como à desvalorização de contrato de crédito derivado da 
deterioração na classificação de risco do tomador, à diminuição de ganhos ou re-
munerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos custos de recupera-
ção e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras da 
contraparte. O gerenciamento de risco de crédito da Instituição possui um proces-
so contínuo e progressivo de mapeamento, desenvolvimento, exigindo alto grau de 
disciplina e controle nas análises das operações efetuadas, mantendo a integrida-
de e a independência dos processos. A Instituição controla a exposição ao risco de 
crédito, que decorre principalmente de operações de crédito e instrumentos finan-
ceiros derivativos. Ainda, há o risco de crédito em obrigações financeiras relaciona-
das a compromissos de crédito ou prestação de garantias financeiras. Com o obje-
tivo de não comprometer a qualidade da carteira são observados todos os aspectos 
pertinentes ao processo de concessão de crédito, concentração, exigência de ga-
rantias, prazos, dentre outros. O processo para definição de limites de crédito para 
contrapartes financeiras e não financeiras é disciplinado pela Política de Limites 
Operacionais e pelo Manual de Crédito que abordam de forma detalhada diversos 
aspectos do tomador do crédito e do grupo econômico a que pertence, incluindo a 
atividade da empresa (modelo de negócio, foco de mercado, posição de mercado, 
produtos, riscos de tecnologia, operacionais, obtenção e custo de matéria-prima, 
etc.), da sua capacidade financeira para repagar a obrigação financeira (análise 
horizontal e vertical dos últimos três exercícios, alavancagem financeira, estrutura 
de custos, consistência de geração de caixa das operações, liquidez), característi-
cas da indústria em que opera (regulação, região de atuação, estrutura de custos, 
elasticidade de demanda e preços, mudanças estruturais, barreiras de entrada, 
etc.), bem como aspectos da governança (acordos de acionistas, experiência dos 
executivos e conselho de administração, órgãos de suporte ao conselho de admi-
nistração, controles de riscos, estratégia da empresa, políticas financeira e de ris-
cos, transparência). O processo poderá, eventualmente, incluir a análise da estru-
tura de uma dívida específica da contraparte e seus fatores mitigadores de risco, 
com expectativa de perda relativa em caso de inadimplemento. A adequação do li-
mite de crédito ao tipo de negócio da empresa e suas necessidades de financia-
mento serão analisadas. Recursos utilizados para elaboração do cadastro dos 
clientes incluem consulta à SERASA e SISBACEN tanto da empresa como de 
seus sócios. O processo converge para um rating interno e recomendação da área 
de Análise de Crédito, positiva (com ou sem restrições) ou negativa, para a propos-
ta de limite encaminhada pela área comercial, recomendação esta que será avalia-
da pelo Comitê de Crédito para decisão final. Os limites de crédito são reavaliados 
pelo menos uma vez ao ano ou quando necessário por conta de mudanças no 
perfil de crédito da empresa ou da indústria na qual opera. A política de provisiona-
mento adotada pela Instituição está alinhada com as diretrizes do IFRS e do Acor-
do da Basileia. Com isso, as provisões para operações de crédito são constituídas 
a partir do momento em que houver sinais de deterioração da carteira, tendo em 
vista um horizonte de perda adequado às especificidades de cada tipo de opera-
ção. Consideram-se como impairment os créditos com atraso superior a 90 dias, 
créditos renegociados com atraso superior a 60 dias e operações corporate com 
classificação interna inferior a um certo nível. As baixas a prejuízo ocorrem após 
360 dias dos créditos terem vencido ou após 540 dias, no caso de empréstimos 
com vencimento acima de 36 meses. d. Risco de liquidez: O gerenciamento do 
risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas para garantir o equilíbrio entre 
ativos negociáveis e passivos exigíveis - evitando descasamentos entre pagamen-
tos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento do conglome-
rado, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de 
seus direitos e obrigações. O modelo de negócio do Conglomerado Genial com-
preende a manutenção de estoques de ativos de alta liquidez e proeminentes saí-
das líquidas de curto prazo, principalmente em decorrência de intermediação fi-
nanceira realizada pelas corretoras do grupo. Diante disso, a estratégia adotada 
pela Diretoria Financeira é utilizar fontes diversificadas de captação de curto prazo, 
conforme condições mercadológicas e cenário econômico vigente, a fim de garan-
tir a autossuficiência do funding da carteira de ativos. A captação de longo prazo, 
quando necessária, é condicionada a entrada de ativos de igual maturidade a fim 
de se evitar descasamento entre Ativos e Passivos. e. Gestão de Capital: Define-
-se o gerenciamento de capital como o processo contínuo de: i. Monitoramento e 
controle do capital mantido pela instituição; ii. Avaliação da necessidade de capital 
para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita; iii. Planejamento de metas 
e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. 
O objetivo da Instituição no que tange ao gerenciamento de capital é antecipar a 
necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mer-
cado através de uma postura prospectiva. 22. Limites operacionais: As institui-
ções financeiras estão obrigadas a manter um patrimônio de referência compatível 
com o grau de risco da estrutura de seus ativos, conforme Resolução 
CMN nº 4.193/2013 e legislação complementar. O Patrimônio de Referência do 
Conglomerado aumentou aproximadamente 145,9% em decorrência do resultado 
do período. A decomposição do limite operacional está assim representado:
Patrimônio de Referência 31/12/2021 31/12/2020
Índice de Basileia 19,07% 11,93%
Limite de imobilização 96.342 39.188
Valor da situação para o limite de imobilização 60.709 20.399
Índice de imobilização 31,51% 26,03%
Margem 35.632 18.789
Patrimônio de Referência (PR) 192.684 78.375
Patrimônio de Referência para
  comparação com o RWA 192.684 78.375
Total da parcela Rban  291 478
Total da parcela RWAcpad (Crédito) 389.509 194.225

continuação



30  l Monitor MercantilQuarta-feira, 30 de março de 2022Financeiro

Patrimônio de Referência 31/12/2021 31/12/2020
Total da parcela RWACPAD (Crédito)  389.509 194.225
Total da parcela RWAMPAD (Mercado)  126.161 93.627
Total da parcela RWACAM  2.269 917
Total da parcela RWAJUR1  2.704 3.166
Total da parcela RWAJUR2  439 43
Total da parcela RWAJUR3  58.003 22.353
Total da parcela RWAACS  61.287 67.148
Total da percela RWAcom 1.459 –
Total da parcela RWAOPAD (Operacional)  494.532 369.135
RWA total (crédito+mercado+operacional)  1.010.202 656.987
A resolução no. 4.193/13 dispõe sobre os critérios de apuração dos Requerimen-
tos Mínimos de Patrimônio de Referência, de nível I e de Capital Principal e insti-
tui o Adicional de Capital Principal. Para os cálculos das parcelas de risco, foram 
observados os procedimentos das Circulares BACEN nos. 3.644/13, 3.809/16, 
3.848/17 e 3.904/18 para risco de credito, das Circulares nos. 3.634, 3.635, 3.636, 
3.637, 3.638, 3.639, 3.641 e 3.645, de 2013 e das Cartas-Circulares nos 3.498/11 
e 3.499/11 para risco de mercado, e das Circulares no. 3.640/13 e das Cartas-
-Circulares nos. 3.315/08, 3.316/08 para risco operacional. O Controlador optou 
pela abordagem o indicador básico para mensuração do risco operacional. 
Rodolfo Riechert - Diretor Presidente. Evandro Pereira - Diretor. Aldeir  
Salvadori - Diretor. Simone B. Amaral - Contadora - CRC/RJ nº 087.175/O-0.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financei-
ras. Aos Conselheiros e Diretores da Genial Investimentos Corretora de Valores 
Mobiliários S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações fi-
nanceiras da Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. (“Corre-
tora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 
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 da Corretora 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
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 - BACEN. Base para Opinião: Nossa auditoria foi condu-
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
à seguir, intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demons-

trações financeiras”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as de-
monstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração da Corretora 
é responsável por essas e outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adota-
das 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 financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos re-
lacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração preten-
da liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Corretora 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 uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sem-
pre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 

as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demons-
trações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as nor-
mas 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, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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 prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  Obtivemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora. 
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.  Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-
vida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Corre-
tora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Corretora 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 cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.  Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do 
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os respon-
sáveis 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 du-
rante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 24 de março de 2022. KPMG Auditores In-
dependentes Ltda. CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Igor Calheiros Nogueira da Gama 
- Contador CRC RJ-106531/O-6.
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Codesa vai a leilão 
nesta quarta-feira

China quer ampliar 
financiamento de títulos 
para empresas privadas Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 

a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Será realizada nesta 
quarta-feira, às 11h, 
a primeira privatiza-

ção portuária da história do 
Brasil. O Governo Federal, 
por meio do Ministério da 
Infraestrutura (MInfra) e 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), promo-
ve o leilão da Companhia 
Docas do Espírito Santo 
(Codesa) e a concessão dos 
portos de Vitória e de Barra 
do Riacho.

A sessão pública do lei-
lão poderá ser acompanha-
da via TV B3 (https://tvb3.
com.br/Home). A estima-
tiva de investimento é de 
R$ 850 milhões, sendo R$ 
334,8 milhões para custe-
ar ampliações previstas no 
contrato de concessão, que 
terá o prazo de 35 anos.

Participarão do evento o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, o presi-
dente do BNDES, Gustavo 
Montezano, além do dire-
tor de Concessões e Priva-
tizações do BNDES. Fábio 

Abrahão. Haverá uma co-
letiva online para atender a 
imprensa após o leilão.

Sairá vencedora a proposta 
de maior ágio sobre a bonifi-
cação de outorga pela con-
cessão dos portos de Vitória 
e Barra do Riacho. Além de 
encargos financeiros previs-
tos ao longo do Contrato de 
Concessão e a obrigação de 
R$ 855 milhões em investi-
mentos, no ato da liquidação 
o vencedor do certame terá 
que adquirir as ações da CO-
DESA pelo valor de até R$ 
326 milhões.

O projeto para desesta-
tização da Codesa - qua-
lificado no Programa de 
Parceria de Investimentos 
(PPI) - teve a estruturação 
do BNDES, em parceira 
com o consórcio de consul-
tores Consórcio Portos B – 
Portos Brasil (PwC; Loeser, 
Blanchet e Hadad Advoga-
dos; Garambone Projetos 
e Consultoria; Xavier, Vas-
concelos, Valerim Socieda-
de de Advogados; e Modal 
Consult Projetos).

O principal regu-
lador de valores 
mobiliários da 

China anunciou planos para 
implementar uma série de 
medidas para expandir mais 
os canais de financiamen-
to de títulos para empresas 
privadas.

O país apoiará empresas 
privadas em indústrias emer-
gentes estratégicas e de alta 
tecnologia na emissão de tí-
tulos para arrecadar fundos, 
declarou a Comissão Regu-
ladora de Valores da China 
(CSRC, na sigla inglesa).

Serão feitos esforços pa-
ra otimizar ainda mais o 
mecanismo de serviço de 
financiamento e melhorar 
a eficiência financeira, se-
gundo o regulador. A CSRC 
incentiva as instituições de 
mercado e políticas a for-
necerem suporte de reforço 

de crédito para o financia-
mento de títulos de empre-
sas privadas.

Segundo a agência Xi-
nhua, serão tomadas me-
didas para facilitar o me-
canismo de financiamento 
de recompra, incentivar as 
instituições financeiras a 
expandirem a participação 
empresarial com empre-
sas privadas e melhorarem 
a qualidade da divulgação 
de informações, de acordo 
com a CSRC.

As empresas privadas da 
China mostraram um im-
pulso significativo na últi-
ma década em meio a um 
ambiente de políticas ani-
madoras, aumentando de 
10,86 milhões de entidades 
em 2012 para 44,58 milhões 
em 2021, representando 
92,1% das empresas em to-
do o país.
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Relatório da Administração às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Senhores Acionistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Admi-
nistração da Litel Participações S.A. (“Litel” ou “Companhia”) submete à aprecia-
ção dos Senhores o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Perfil corporativo: A Litel 
Participações S.A. ("Litel" ou "Companhia"), sociedade anônima de capital aberto 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, com registro na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), foi constituída em 21 de julho de 1995 e tem por objetivo a 
participação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades civis ou comer-
ciais com sede no Brasil ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer 
que sejam os objetos sociais. A Companhia possui participação direta na Vale 
S.A. (“Vale”). A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto com seus títulos 
negociados nas bolsas de São Paulo – B3 (Vale3) e Nova York – NYSE (VALE). 
A Vale e suas controladas diretas e indiretas têm como atividade preponderante 
a pesquisa, produção e comercialização de minério de ferro e pelotas, níquel, 
cobre, carvão, manganês, ferro-ligas, cobalto, metais do grupo de platina e metais 
preciosos. As operações da Vale, constantes nas suas demonstrações financei-
ras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, já foram divulgadas 
ao mercado e podem ser obtidas em www.vale.com.br ou por meio da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br). A Companhia foi signatária 
do Acordo de Acionistas da Vale (“Acordo”) firmado em 14 de agosto de 2017, 
com vigência até 9 de novembro de 2020, o qual estabelecia as condições que 
regiam os direitos e obrigações decorrentes da condição de acionista da Vale, 

e regulava, por exemplo, o exercício do direito de voto, a indicação de membros 
ao Conselho de Administração e Diretoria da Vale, assim como, o direito de pre-
ferência. Em razão deste Acordo, as decisões relevantes eram compartilhadas 
e tomadas em conjunto com as partes. Aspectos econômicos e financeiros: 
Como empresa de participação (“holding”), a Litel tem suas receitas operacionais 
originadas, basicamente, da equivalência patrimonial, mensurada conforme sua 
participação no patrimônio líquido de Vale, que no exercício de 2021 totalizou 
R$ 1.874.476(R$ 389.670em 2020). Receita financeira: No exercício de 2021, 
a Litel registrou receita financeira deR$ 4.702(R$ 4.390 em 2020), composta, 
basicamente, por rendimento de aplicações financeiras e juros Selic incidentes 
sobre créditos tributários. Despesas administrativas: No exercício de 2021, 
as despesas administrativas somaram R$ 8.886(R$ 9.906 em 2020), devido, 
principalmente, à contratação de serviços de consultoria jurídica e financeira, 
despesas com publicações legais e outras despesas destinadas à manutenção 
das atividades da Companhia. Também estão classificados nesse grupo os 
tributos incidentes sobre os juros sobre capital próprio (“JCP”) deliberados pela 
Vale nos exercícios. As atividades da Litel são realizadas por seus diretores, 
não havendo funcionários contratados. Lucro líquido do exercício: O lucro 
líquido da Litel, ao final do exercício 2021, totalizou R$ 1.941.403 (R$ 369.396 
em 2020), correspondente ao resultado por ação ordinária de R$ 9,01(R$ 1,71em 
2020) básico e diluído. Remuneração dos acionistas: A Política Indicativa de 
remuneração anual mínima aos acionistas assegura a previsibilidade quanto 
ao recebimento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio calculados em 
25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 
6.404/76, conforme disposto no artigo 28 do estatuto social da Companhia. A 
Administração deliberou dividendos relativos à reversão de sua reserva de lucros 

a realizar no montante de R$ 68.220, à reversão de sua reserva especial de divi-
dendos não distribuídos no montante de R$ 308.162 e à antecipação do lucro do 
exercício social de 2021,no montante de R$ 425.838. A Administração deliberou 
juros sobre capital próprio relativos à antecipação do lucro do exercício social 
de 2021,no montante de R$ 52.500. Além disso, a Administração também está 
propondo a deliberação de dividendos adicionais, no montante de R$ 273.292, 
a ser aprovado em Assembleia Geral Ordinária. Deste modo, a distribuição dos 
resultados do exercício de 2021 é conforme segue:

2021
Lucro líquido do exercício 1.941.403
Efeito reflexo do investimento (53.117)
Base de distribuição de proventos 1.888.286
Juros sobre capital próprio deliberados em RCA (*) 52.500
Dividendos intermediários deliberados em RCA (*) 425.838
Dividendos adicionais propostos 273.292
Total proposto 751.630
Percentual da distribuição proposta em relação ao lucro líquido
 do exercício 39,80%
(*) Referem-se à destinação dos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do 
lucro líquido do exercício. Auditores independentes: Nos termos da Instru-
ção CVM nº 381/2003, informamos que os nossos auditores independentes, 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., não prestaram em 
2021 quaisquer outros serviços não relacionados à auditoria das demonstrações 
financeiras da Litel. Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

Litel Participações S.A.
Balanços Patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em milhares de reais
Nota 2021 2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5  5.931  9.572 
Títulos e valores mobiliários 6  -  65.651 
Tributos a recuperar 7 8.447  12.646 
Dividendos e juros sobre o capital próprio 8  -  92.514 
Total do circulante 14.378  180.383 
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 6  57.872  -
Tributos a recuperar 7 30.427  12.675 
Investimento em coligada 8  2.975.017  2.710.130 
Ágio do Investimento 8  27.341  27.341 
Total do não circulante  3.090.657  2.750.146 
Total do ativo  3.105.035  2.930.529 
Passivo 
Circulante
Dividendos e juros sobre o capital próprio  11  9.500  92.349 
Debêntures 9  -  661 
Tributos e contribuições a pagar 10  54  22 
Outras contas a pagar  171  256 
Total do circulante  9.725  93.288 
Não Circulante
Debêntures 9  -  148.599 
Total do não circulante  -  148.599 
Total do passivo  9.725  241.887 
 Patrimônio líquido 11
Capital social  21.844  21.844 
Ajustes de avaliação patrimonial  406.196  1.033.094 
Reservas de lucros  2.667.270  1.633.704 
Total do patrimônio líquido  3.095.310  2.688.642 
Total do passivo e patrimônio líquido  3.105.035  2.930.529 

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

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em milhares de reais, exceto o resultado por ações do capital social
Nota 2021 2020

Receitas (despesas) operacionais
Administrativas 12 (8.886) (9.906)
Resultado de participações societárias em
  coligadas 8 1.874.476 389.670
Resultado de variação do percentual de
  participação societária 8 74.097 (507)
Despesa de captação pela emissão de
  debêntures 9 (1.427) (753)
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras líquidas e impostos 1.938.260 378.504
Receitas financeiras 13 4.702 4.390
Despesas financeiras 13 (1.559) (13.498)
Lucro antes do imposto de renda e da
  contribuição social 1.941.403 369.396
Imposto de renda e contribuição social 14 - -
Lucro líquido do exercício 1.941.403 369.396
Lucro por ações do capital social – Básico e
  diluído – Em R$ 9,00902 1,71417

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

Demonstrações dos resultados abrangentes 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

Em milhares de reais
2021 2020

Lucro líquido do exercício 1.941.403 369.396
Outros resultados abrangentes reflexos:
Movimento reflexo do investimento (626.898) 237.306

(626.898) 237.306
Total do resultado abrangente 1.314.505 606.702

As notas explicativas da administração
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
Reservas de lucros

Capital 
social

 Reserva 
legal

Reserva 
de lucros 
a realizar

Reserva 
especial de 

dividendos não 
distribuídos

Proposta de 
distribuição 

de dividendos 
adicionais

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Lucros 

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 21.844 4.369 1.096.426 308.162 - 795.788 - 2.226.589
Lucro líquido do exercício 369.396 369.396
Outros resultados abrangentes: -
Movimento reflexo do investimento 237.306 237.306
Destinação do resultado do exercício: -
Juros sobre capital próprio deliberados (52.300) (24.900) (77.200)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório (67.449) (67.449)
Constituição de reservas - - 277.047 - - - (277.047) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 21.844 4.369 1.321.173 308.162 - 1.033.094 - 2.688.642
Lucro líquido do exercício 1.941.403 1.941.403
Outros resultados abrangentes:
Movimento reflexo do investimento (626.898) (53.117) (680.015)
Destinação do resultado do exercício: -
Juros sobre capital próprio deliberados (52.500) (52.500)
Dividendos intermediários deliberados (68.220) (308.162) (425.838) (802.220)
Dividendos adicionais propostos 273.292 (273.292) -
Constituição de reservas - - 1.136.656 - - - (1.136.656) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 21.844 4.369 2.389.609 - 273.292 406.196 - 3.095.310

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do fluxo de caixa 

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

2021 2020
Lucro líquido do exercício 1.941.403 369.396
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício
Resultado de equivalência patrimonial (1.874.476) (389.670)
Resultado de variação de percentual de participação
  societária (74.097) 507
Juros e variações monetárias (2.637) 11.201

(9.807) (8.566)
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar (3.593) 5.164
Tributos e contribuições a pagar 11.523 (9.135)
Outras provisões (84) 107
Custo de transação das debêntures 1.407 602

9.253 (3.262)
Imposto de renda e contribuição social pagos (11.490) (30.825)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (12.044) (42.653)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos 1.086.804 270.124
Aplicação em títulos e valores mobiliários 10.479 (37.941)
Caixa líquido gerado pelas atividades de
  investimento 1.097.283 232.183
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (937.569) (58.800)
Debêntures pagas (151.311) (318.685)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
  financiamentos (1.088.880) (377.485)
Redução do caixa e equivalentes no exercício (3.641) (187.955)
Caixa e equivalentes no início do exercício 9.572 197.527
Caixa e equivalentes no final do exercício 5.931 9.572

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

Demonstrações do valor adicionado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

Em milhares de reais
2021 2020

Insumos adquiridos de terceiros (3.101) (3.002)
Serviços contratados (3.101) (3.002)
Valor adicionado líquido (3.101) (3.002)
Valor adicionado recebido em transferência de 
terceiros 1.953.275 393.553
Resultado de participações societárias 1.874.476 389.670
Ganho na variação do percentual de participação 
societária 74.097 (507)
Receitas financeiras 4.702 4.390
Atualização Selic s/ IR a compensar 579 1
Rendimento s/ títulos de renda fixa 4.123 4.389
Valor adicionado total a distribuir 1.950.174 390.551
Impostos federais
PIS e COFINS sobre JCP 5.785 6.904
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras 328 362
Juros s/ debêntures 2.658 13.889
Lucros retidos 1.463.065 277.047
Dividendos e JCP deliberados 478.338 92.349
Valor adicionado distribuído 1.950.174 390.551

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

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

Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário
1 Contexto operacional: A Litel Participações S.A. ("Litel" ou "Companhia"), 
sociedade anônima de capital aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro, 
com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foi constituída em 21 
de julho de 1995 e tem por objetivo a participação, sob qualquer forma, no capi-
tal de outras sociedades civis ou comerciais com sede no Brasil ou no exterior, 
como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam os objetos sociais. A 
Companhia possui participação de forma direta na Vale S.A. ("Vale"), que é uma 
sociedade anônima de capital aberto com seus títulos negociados nas bolsas 
de São Paulo - B3 (Vale3) e Nova York - NYSE (VALE). A Vale e suas controla-
das diretas e indiretas têm como atividade preponderante a pesquisa, produção 
e comercialização de minério de ferro e pelotas, níquel, cobre, carvão, manganês, 
ferro-ligas, cobalto, metais do grupo de platina e metais preciosos. A Companhia 
foi signatária do Acordo de Acionistas da Vale (“Acordo”) firmado em 14 de 
agosto de 2017, com vigência até 9 de novembro de 2020, o qual estabelecia 
as condições que regiam os direitos e obrigações decorrentes da condição de 
acionista da Vale, e regulava, por exemplo, o exercício do direito de voto, a in-
dicação de membros ao Conselho de Administração e Diretoria da Vale, assim 
como, o direito de preferência. Em razão deste Acordo, as decisões relevantes 
eram compartilhadas e tomadas em conjunto com as partes. A emissão dessas 
demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria e Conselho de Adminis-
tração da Companhia em 30de março de 2022. 2 Apresentação das demons-
trações financeiras e principais políticas contábeis: As principais políticas 
contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 
definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos 
exercícios apresentados. 2.1 Base de apresentação - As demonstrações finan-
ceiras da Companhia foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais 
de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (“CFC”). Estas demonstrações financeiras eviden-
ciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, 
e somente essas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão. Julgamentos contábeis críticos - A preparação das 
demonstrações financeiras requer o exercício de julgamento por parte da Admi-
nistração na aplicação das políticas contábeis da Companhia. Esses julgamen-
tos são baseados na experiência, conhecimento e interpretação dos fatos e 
circunstâncias existentes e conhecidos na data do balanço e outros fatores. 
Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir à revisão desses julga-
mentos. O item que requer maior nível de julgamento e têm maior complexidade 
está divulgado na nota explicativa nº 2.7. 2.2 Moeda funcional e de apresen-
tação -  Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são 
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual as 
empresas atuam ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a 
moeda de apresentação. 2.3 Ativos financeiros - a. Classificação - A classi-
ficação de ativos financeiros depende da finalidade para a qual tais ativos foram 
adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros 
no reconhecimento inicial. b. Ativos financeiros ao custo amortizado - São 
ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados 
em um mercado ativo e, são classificados segundo os preceitos do pronuncia-
mento IFRS 9/ CPC 48 – Instrumentos Financeiros. São incluídos como ativo 
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após 
a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circu-
lantes). c. Reconhecimento e mensuração - As compras e as vendas regula-
res de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual 
a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os investimentos 
são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da tran-
sação para todos os ativos financeiros. Os ativos financeiros são baixados 
quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham venci-
do ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. 
Os ativos financeiros são contabilizados pelo custo amortizado, usando o mé-
todo da taxa efetiva de juros. d. Compensação de instrumentos financeiros 
- Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado 
no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar 
os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.4 Impairment de ativos 
- A Companhia avalia no final de cada período de relatório se há evidência ob-
jetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. 
Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de im-
pairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como 
resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos 
ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um 
impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de 
ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. Os critérios que 
a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por 
impairment incluem: (i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; 
(ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos 
juros ou principal; (iii) a Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relati-
vas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, garante ao tomador uma 
concessão que o credor não consideraria; (iv) torna-se provável que o tomador 
declare falência ou outra reorganização financeira; (v) o desaparecimento de 
um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; 
(vi) dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros 
fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o 

reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda 
ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: • 
mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo 
na carteira; • condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam 
com as inadimplências sobre os ativos na carteira. Para ativos não financeiros 
de longa duração quando há indicação de redução do valor recuperável é iden-
tificado o menor grupo de ativos para os quais existam fluxos de caixa separa-
damente identificável (“unidade geradora de caixa” ou “UGC”) e é realizado 
teste de impairment para identificar o valor recuperável desses ativos agrupados. 
Se identificada à necessidade de ajuste, o mesmo é apropriado a cada ativo. O 
valor recuperável é maior entre o valor em uso e o valor justo menos custos para 
venda. Os saldos de goodwill são testados para impairment pelo menos uma 
vez por ano. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não foi reconhecida nenhuma 
provisão para fins de impairment nos ativos financeiros da Companhia. 2.5 
Caixa e equivalentes de caixa - Os montantes registrados na rubrica de caixa 
e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depó-
sitos bancários e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez 
imediata e vencimento original em até três meses. 2.6 Títulos e valores mobi-
liários - Os títulos e valores mobiliários possuem característica de ativos finan-
ceiros mensurados ao custo amortizado, com vencimento de longo prazo, liqui-
dez imediata e estão registrados acrescidos dos rendimentos financeiros 
(resultado). 2.7 Investimentos em coligada - Com o término do Acordo de 
Acionistas da Vale, mencionado na nota explicativa nº 1, a Vale deixou de ser 
caracterizada como uma controlada em conjunto da Companhia, entretanto, 
ainda mantem a influência significativa na Vale. A manutenção da influência 
significativa deve-se principalmente ao fato de que a PREVI, controladora da 
Litel, é detentora de participação acionária de 8,59% de ações na Vale e tem 
conselheiro por ela indicado para o Conselho de Administração da Vale. Portan-
to, a PREVI participa das decisões relevantes da Vale. Assim, a Litel é uma 
extensão da PREVI, atuando como um veículo no qual a própria PREVI utiliza 
para manter o investimento em Vale, sem que Litel tenha qualquer outra opera-
ção. Também, a PREVI e Litel compartilham das mesmas pessoas nos órgãos 
de decisão na Vale. Dessa forma, o investimento da Litel em Vale está avaliado 
pelo método de equivalência patrimonial, em razão da Companhia ser uma 
extensão da sua Controladora, que por sua vez, nos termos do IAS 28/CPC 18 
(R2) possui evidência de influência significativa em Vale. A participação da 
Companhia é reconhecida da seguinte forma: (i) nos lucros ou prejuízos é reco-
nhecida na demonstração do resultado; (ii) nos resultados abrangentes é reco-
nhecida na demonstração do resultado abrangente; (iii) nas demais movimen-
tações patrimoniais é reconhecida de forma reflexa no patrimônio líquido. Os 
ganhos e as perdas de diluição são reconhecidos na demonstração do resulta-
do. Em função de o ágio integrar o valor contábil dos investimentos, ele não é 
testado separadamente em relação ao seu valor recuperável. Em vez disso, o 
valor contábil total do investimento é testado como um único ativo, pela compa-
ração de seu valor contábil com seu valor recuperável. Tal evidência pode ser 
obtida pela existência de uma queda relevante ou prolongada no valor justo do 
título abaixo de seu custo. A participação da Companhia na sua coligada, exclu-
ídas as ações em tesouraria, é a seguinte:
Coligada 2021 2020
 Vale S.A. 1,55% 1,46%
2.8 Resultado financeiro - O resultado financeiro inclui os rendimentos, encar-
gos, multas e juros de mora e variações monetárias a índices ou taxas oficiais, 
incidentes sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes, e quando 
aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização. 
2.9 Capital social - O capital social está representado por ações ordinárias que 
são classificadas no patrimônio líquido, todas sem valor nominal. O Conselho de 
Administração poderá, independentemente de reforma estatutária, deliberar a 
emissão de novas ações (capital autorizado), inclusive mediante a capitalização 
de lucros e reservas até o limite autorizado. 2.10 Demonstração do valor adicio-
nado - A Companhia divulga suas demonstrações do valor adicionado (DVA) de 
acordo com os pronunciamentos do CPC 09, que são apresentadas como parte 
integrante das demonstrações financeiras conforme prática contábil brasileira, 
aplicável a companhias abertas, que, entretanto para as práticas internacionais 
pelo IFRS são apresentadas como informações adicionais, sem prejuízo do 
conjunto das demonstrações financeiras. 3 Novas normas e interpretações: 
IFRS 9 / CPC 48; IAS 39 / CPC 08; IFRS 7 / CPC 40; IFRS 4 / CPC 11; e IFRS 16 
/ CPC 06 (R2) – Referem-se a adição de novos requisitos de divulgação sobre os 
efeitos trazidos pela reforma da taxa de juros referenciais (IBOR). A adoção foi 
requerida a partir de 1° de janeiro de 2021 e não houve nenhum impacto na adoção 
deste pronunciamento nas demonstrações financeiras da Companhia. IAS 37 / 
CPC 25: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – Espe-
cificação de quais custos uma empresa deve incluir ao avaliar se um contrato é 
oneroso. Os custos diretamente relacionados ao cumprimento do contrato devem 
ser considerados nas premissas de fluxo de caixa (Ex.: Custo de mão-de-obra, 
materiais e outros gastos ligados à operação do contrato). A adoção está prevista 
a partir de 1° de janeiro de 2022 e a Companhia não espera nenhum impacto na 
adoção deste pronunciamento em suas demonstrações financeiras. 4 Gestão 
de riscos: A Companhia entende que o gerenciamento de risco é fundamental 
para apoiar sua estratégia de crescimento e flexibilidade financeira. Os riscos aos 
quais a Companhia está exposta decorrem, substancialmente, das operações 
realizadas pela Vale (conforme indicado logo abaixo), exceto em relação a fatores 
de risco relacionados a taxa de juros, principalmente decorrentes da oscilação da 
taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que remunera suas aplicações 
financeiras, bem como incide sobre as debêntures que foram emitidas em 15 de 
setembro de 2019. A avaliação desse potencial impacto, oriundo da volatilidade 
da taxa de juros é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada 
de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco. A Vale desenvolveu 
sua estratégia de gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão 

integrada dos riscos aos quais está exposta. Para tanto, avalia não apenas o 
impacto das variáveis negociadas no mercado financeiro sobre os resultados 
do negócio (risco de mercado), como também o risco proveniente de obrigações 
assumidas por terceiros para com ela (risco de crédito), aqueles inerentes aos 
processos produtivos (risco operacional) e aqueles oriundos do risco de liquidez.
5 Caixa e equivalentes de caixa:

2021 2020
Disponibilidades 4 3
CDB de aplicação automática  5.927  9.569 

 5.931  9.572 
A Companhia possui uma política de investimentos que determina que suas apli-
cações de recursos se concentrem em títulos de renda fixa. Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, as aplicações foram remuneradas com base em percentuais 
da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Os recursos da 
Companhia estão aplicados em Certificado de Depósito Bancário (CDB), emiti-
do pelo Banco do Brasil S.A., que possui rentabilidade de 96% do CDI (97% do 
CDI em 2020) e liquidez imediata. 6 Títulos e valores mobiliários: O saldo de 
Títulos e valores mobiliários em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 57.872 
(R$ 65.651 em 2020 e vencimento em maio de 2021), está relacionado à aplica-
ção em Certificado de Depósito Bancário - CDB do Banco Safra, remunerado à 
106,50% do CDI em ambos os exercícios, com vencimento em junho de 2023.
7 Tributos a recuperar:

2021 2020
IRPJ e CSLL  37.385  14.159 
IRRF sobre recebimentos de JCP  934  10.109 
IRRF sobre aplicações financeiras  555  1.053 

 38.874  25.321 
Ativo circulante 8.447  12.646 
Ativo não circulante  30.427  12.675 

 38.874  25.321 
A Companhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido 
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de 
Compensação (PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Im-
posto de Renda e de Contribuição Social pagos a maior e não utilizados para a 
compensação dos tributos correntes. 8 Investimentos:
Dados da coligada Vale
Patrimônio líquido em:
31 de dezembro de 2020 185.784.977
31 de dezembro de 2021 192.402.612
Lucro líquido (prejuízo) em:
31 de dezembro de 2020  26.712.689 
31 de dezembro de 2021  121.227.595 
Percentual de participação em:
31 de dezembro de 2020 1,46%
31 de dezembro de 2021 1,55%
Quantidade de ações possuídas em:
31 de dezembro de 2020 74.832.355
31 de dezembro de 2021 74.832.355
Movimentação do investimento Vale
Saldo de investimentos em 31 de dezembro de 2019 2.356.335
Resultado de equivalência patrimonial  389.670 
Resultado de variação de percentual de participação  (507)
Ajustes de avaliação patrimonial - reflexo da coligada (*)  237.306 
Dividendos e JCP deliberados  (272.674)
Saldo de investimentos em 31 de dezembro de 2020  2.710.130 
Ágio do investimento  27.341 
Saldo de investimentos + ágio em 31 de dezembro de 2020 2.737.471
Movimentação do investimento Vale
Saldo de investimentos em 31 de dezembro de 2020 2.710.130
Resultado de equivalência patrimonial 1.874.476
Resultado de variação de percentual de participação 74.097
Ajustes de avaliação patrimonial - reflexo da coligada (*) (680.015)
Dividendos e JCP deliberados (1.003.671)
Saldo de investimentos em 31 de dezembro de 2021 2.975.017
Ágio do investimento 27.341
Saldo de investimentos + ágio em 31 de dezembro de 2021 3.002.358
(*)Os ajustes de conversão e de instrumentos financeiros reconhecidos no 
patrimônio líquido da coligada são registrados de maneira reflexa em outros 
resultados abrangentes no momento do ajuste da equivalência patrimonial. A 
amortização do ágio teve início em abril de 2001 e o saldo foi amortizado, de 
forma linear, até 31 de dezembro de 2008. O ágio não está sendo amortizado 
desde então, porém, sujeito ao teste de recuperabilidade (impairment). Para fins 
de teste do valor recuperável do investimento, a Companhia analisa anualmente 
indicadores internos e externos, a partir de premissas disponíveis no mercado, 
tais como projeção de preço das commodities e volumes de produção. É consi-
derado também o critério de valor de mercado, utilizando a média ponderada das 
cotações das ações da Vale no período. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
não foi reconhecida nenhuma provisão para fins de impairment nos ativos da 
Companhia. Vale S.A. - De acordo com os programas de recompra de ações da 
Vale, aprovados pelo seu Conselho de Administração ao longo do exercício de 
2021, a Vale recomprou 291.184.500 ações com o preço médio de R$ 100,01 por 
ação,no montante de R$ 29,1 bilhões. Em reunião do Conselho de Administração 
da Vale realizada em 16 de setembro de 2021 foi aprovado o cancelamento de 
152.016.372 ações ordinárias de sua emissão, adquiridas nos programas de 
recompra, sem redução do valor do seu capital social. Em 2021, a Vale utilizou 
890.482(1.628.485 no ano de 2020) ações em tesouraria para pagamento do 
programa Matching dos seus executivos elegíveis, conforme previsto no seu 
programa de recompra de ações. Diante do exposto acima, em 31 de dezembro 
de 2021, o capital social da Vale está dividido em 4.839.617 mil ações ordinárias, 
excluídas as ações em tesouraria. A variação no percentual de participação 
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ocorrida em 2021, de 0,087500% (-0,000463% em 2020), oriunda dos progra-
mas de recompra e cancelamento de ações ordinárias da Vale, gerou um ganho 
de R$ 74.097 (perda de R$ 507 em 2020), que foi reconhecido no resultado do 
exercício como resultado de variação do percentual de participação societária. 
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.7, apesar do término do acordo de 
acionistas, o investimento na Vale segue sendo avaliado pelo método de equiva-
lência patrimonial. Apenas para fins informativos, o valor justo do investimento, 
utilizando como referência o preço das ações ordinárias da Vale negociadas 
na B3 (Vale3) no fechamento de 31 de dezembro de 2021 é de R$ 5.833.930. 
(i) Transações relevantes da Vale - Considerando que a participação que a 
Companhia possui na Vale é seu principal ativo, julgamos relevante destacar 
os eventos e transações que impactaram o Balanço Patrimonial, os Fluxos de 
Caixa e o Resultado da Vale, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 
2021. Esta nota explicativa está apresentada em milhões de Reais. Em razão do 
rompimento da barragem de Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019, a 
Vale ainda mantém registrado em seu balanço provisões para descaracterização 
de barragens, acordos firmados e indenizações. Essas provisões são reavaliadas 
pela Vale quando necessário em razão de novas informações e circunstâncias.  
Em 31 de dezembro de 2021, o valor de adições nessas provisões impactou o 
resultado da Vale no montante de R$ 14.379 (R$ 27.016 em 2020). Operação 
descontinuada (segmento de carvão) – Como parte da agenda estratégica 
de mineração sustentável, em 2021, a Vale adquiriu participação de minoritário 
na mina de carvão em Moçambique e do controle acionário do Corredor Logís-
tico de Nacala. Esses passos de reorganização societária permitiram que, em 
dezembro de 2021, fosse celebrado acordo vinculante com a Vulcan Minerals 
(“Vulcan”) para a venda da participação nos ativos de carvão e logística. Com 
isso, o segmento passou a ser apresentado como operação descontinuada 
nas demonstrações financeiras da Vale e perdas por impairment no valor de 
R$ 17.178 foram reconhecidas ao longo do exercício de 2021 como “Redução 
ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes” na demonstração do 
resultado de operações descontinuadas. Ajustes acumulados de conversão 
– Durante o exercício de 2021, a Vale reconheceu ganhos no montante de 
R$17.918, na rubrica “Outros itens financeiros, líquidos”, devido à reclassificação 
da variação cambial acumulada no patrimônio líquido em função de (i) redução 
de capital de subsidiária integral no exterior; e (ii) pela liquidação de subsidiária 
integral anteriormente operacional na logística internacional de minério de fer-
ro. Descaracterização de barragens – A Vale atualizou suas estimativas de 
gastos para realizar as obras de descaracterização das barragens construídas 
a montante, localizadas no Brasil, considerando novas soluções de engenharia 
e geotecnia. Novas abordagens de risco e utilização de equipamentos operados 
remotamente e reforço nos planos de contenção de certas barragens, resultaram 
em complemento de provisão de R$9.747 e o impacto no resultado do exercício 
está apresentado como “Evento Brumadinho e descaracterização de Barragens”. 
Fundação Renova – Novas decisões judiciais sobre as indenizações individuais 
para os moradores das cidades impactadas pelo rompimento da barragem de 
Fundão foram emitidas, impactando o provisionamento relacionado à Fundação 
Renova, em 31 de dezembro de 2021. Essas decisões alteraram e ampliaram 
principalmente o conceito de dano, categorias, valores indenizáveis e municípios  
impactados. Assim, a Vale complementou a provisão em R$9.253 e o impacto 
no resultado do exercício está apresentado como “Resultado de participações e 
outros resultados em coligadas e joint ventures”. Resgate antecipado de título 
de dívida – Em 2021, a Vale resgatou antecipadamente os bonds de 3,75% com 
vencimento em janeiro de 2023, no valor total de R$4.946 (EUR750 milhões), 
pagando prêmio de R$354, registrado como “Despesas com resgate de Euro-
bonds”. Os demais pagamentos de dívida realizados no ano foram efetuados de 
acordo com a tabela de pagamentos definida nos termos de cada empréstimo 
contratado. Venda das ações da Mosaic – Em 2021, a Vale vendeu a totalidade 
do investimento nas ações da Mosaic pelo montante de R$6.919 e os efeitos 
dessa transação foram registrados no patrimônio líquido, portanto, não houve 
impacto no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Venda da 
participação na VNC – Em 2021, a Vale concluiu a venda de sua participação 
na Vale Nouvelle-Calédonie SAS (“VNC”) para o consórcio Prony Resources 
New Caledonia. Com a conclusão dessa transação, a Vale reconheceu um ga-
nho de R$6.391 referente aos ajustes acumulados de conversão que estavam 
registrados no patrimônio líquido para a demonstração do resultado, na rubrica 
“Outros itens financeiros, líquidos”. (ii) Dividendos e juros sobre capital próprio 
deliberados pela Vale - A movimentação de proventos deliberados e pagos pela 
Vale, referentes aos exercícios 2021 e 2020, está composta da seguinte forma:

2021 2020

Saldo Inicial 92.514 89.964
JCP deliberados no exercício 62.540 74.634
IRRF s/ JCP deliberados no exercício (9.381) (11.195)
Recebimento de JCP no exercício (53.159) (153.403)
Dividendos deliberados no exercício 941.131 105.526
Recebimento de dividendos no exercício (1.033.645) (105.526)
Dividendos propostos no exercício - 92.514

- 92.514
Em Reunião do Conselho de Administração da Vale realizada em 29 de julho de 
2020 foram aprovados (i) o cancelamento da suspensão da política de dividendos 
da Vale; e (ii) a autorização para efetuar o pagamento dos juros sobre o capital 
próprio deliberados em 19 de dezembro de 2019,cabendo a Litel o montante de 
R$ 89.964, que foram pagos em 7 de agosto de 2020. Em Reunião do Conselho 
de Administração da Vale realizada em 10 de setembro de 2020 foi aprovada a 
deliberação de proventos no montante de R$ 12.350.316, correspondente ao valor 
total bruto de R$ 2,407510720 por ação ordinária, cabendo a Litel os montantes de 
R$ 74.634 a título de juros sobre capital próprio e R$ 105.526 a título de dividendos, 
e foram pagos em 30 de setembro de 2020. Em Reunião do Conselho de Adminis-
tração da Vale realizada em 25 de fevereiro de 2021, foi aprovada a deliberação de 
proventos no montante de R$ 21.865.666, correspondente ao valor total bruto de 
R$ 4,261647219 por ação ordinária, cabendo a Litel os montantes de R$ 62.540 a 
título de juros sobre capital próprio e R$ 256.368 a título de dividendos, dos quais R$ 
92.514 foram reconhecidos contabilmente como dividendos mínimos obrigatórios a 
receber nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 da Companhia. 
Os proventos foram pagos pela Vale em 15 de março de 2021. Em Reunião do Con-
selho de Administração da Vale realizada em 17 de junho de 2021, foi aprovada a 
deliberação de dividendos no montante de R$ 11 bilhões, correspondente ao valor 
total bruto de R$ 2,177096 por ação ordinária, cabendo a Litel o montante de R$ 
163.858, que foi pago pela Vale em 30 de junho de 2021. Em reunião do Conselho 
de Administração da Vale realizada em 16 de setembro de 2021, foi aprovada a 
deliberação de dividendos no montante de R$ 40,2 bilhões, correspondente ao valor 
total bruto de R$ 8,197239por ação ordinária, cabendo a Litel o montante de R$ 
613.419, que foi pago pela Vale em 30 de setembro de 2021. 9 Debêntures: Em 15 
de setembro de 2019, a Companhia realizou a sua primeira emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, 
no valor total de R$ 450 milhões, para distribuição pública com esforços restritos de 
distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada. Foram emitidas 450.000 debêntures, cada uma com o valor nominal de 
R$ 1.000,00, sendo remuneradas ao custo de 112% do CDI. As debêntures foram 
reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na tran-
sação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total 
a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os 
saldos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os recursos 
captados por meio da emissão de debêntures foram utilizados para reforço de caixa 
da Companhia. Nos termos da cláusula 5.20 do Instrumento Particular de Escritura 
da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos, da Litel Participações S.A. (“Escritura de Emissão”), é facultado 
ao emissor, realizar o Resgate Antecipado Facultativo a qualquer momento, a partir 
de 15 de outubro de 2020 (inclusive), com relação ao total das Debêntures. Diante 
disso, na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 
de março de 2021, foi autorizado o Resgate Antecipado Facultativo das debêntu-
res, mediante o pagamento da totalidade do saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, acrescido da respectiva remuneração, calculado pro rata temporis da 
data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, até a data a data de 
pagamento do resgate, no montante total de R$ 151.311, acrescido do prêmio aos 
debenturistas no valor de R$ 587. 10 Tributos e contribuição a pagar:

2021 2020
PIS e COFINS 27 6
Tributos retidos s/ serviços tomados 9  11 
Outros tributos a pagar  18 5
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Para os anos-calendário 2021 e 2020 a Companhia optou pelo regime de lucro 
real anual. 11 Patrimônio líquido: a. Capital social - O capital social subscrito 
e integralizado, que compõe o patrimônio líquido para fins contábeis em 31 de 
dezembro de 2021e 2020, é composto por 215.495.403 ações ordinárias, todas 
sem valor nominal. A participação acionária em 31 de dezembro de 2020 estava 
assim distribuída:

Quantidade de ações
Acionistas ON %
Fundo de Investimento em Ações Banco do Brasil
  Carteira Ativa 173.737.086 80,62%
Fundo de Investimento em Ações Carteira Ativa II 24.785.349 11,50%
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS 14.951.594 6,94%
Singular Fundo de Investimento em Ações 2.021.031 0,94%
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 172 <0,00%
Fundação CESP 171 <0,00%

215.495.403 100,00%
Durante primeiro trimestre de 2021, os fundos exclusivos Fundo de Investimento 
em Ações Banco do Brasil Carteira Ativa e Fundo de Investimento em Ações 
Carteira Ativa II transferiram as totalidades de suas ações detidas da Litel aos seus 
acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI 
e Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, respectivamente. Diante 
disso, em 31 de dezembro de 2021 a participação acionária está assim distribuída:

Quantidade de ações
Acionistas ON %
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
  Brasil – PREVI 173.737.086 80,62%
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 24.785.521 11,50%
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS 14.951.594 6,94%
Singular Fundo de Investimento em Ações 2.021.031 0,94%
Fundação CESP 171 <0,00%

215.495.403 100,00%
b. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido 
apurado em cada exercício social, até atingir o limite fixado pela legislação socie-
tária de 20% do capital social. Seu saldo em 31 de dezembro de 2021 e 2020é 
de R$ 4.369. A Companhia deixou de constituir em 2012 a reserva legal por ter 
atingido os limites legais. c. Reserva de lucros a realizar - Constituída em função 
de lucros existentes economicamente, mas não disponíveis financeiramente, 
oriundos dos ajustes do investimento pelo método da equivalência patrimonial. 
Essa reserva, no montante de R$2.389.609 (R$ 1.321.173 em 2020), poderá ser 
distribuída como dividendos na medida em que os lucros forem realizados ou 
tornarem-se financeiramente disponíveis. d. Reserva especial de dividendos 
não distribuídos - Refere-se aos dividendos mínimos obrigatórios, relativos ao 
resultado do exercício de 2018 que não foram distribuídos, por ser incompatível 
com a situação financeira da Companhia, conforme deliberado em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2019. Essa reserva, no montante 
de R$ 308.162, foi distribuída como dividendos na sua totalidade em 1º de outubro 
de 2021, conforme descrito na nota explicativa nº 11.h). e. Ajustes de avaliação 
patrimonial: Em atendimento ao CPC 18 (R2) - Investimento em coligada, em 
controlada e em empreendimento controlado em conjunto (IAS 28), a Companhia 
reconhece de forma reflexa todas as movimentações ocorridas no patrimônio 
líquido da Vale, classificadas como resultados abrangentes. O movimento refle-
xo do investimento refere-se aos ganhos e perdas não realizados, decorrentes, 
basicamente, de ajustes de conversão e de instrumentos financeiros, de obriga-
ções com benefícios de aposentadoria e efeitos derivados do seu programa de 
recompra de ações. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo é de R$ 406.196 (R$ 
1.033.094 em 31 de dezembro de 2020). f. Distribuição de resultados - Aos 
acionistas é assegurada, anualmente, a distribuição de dividendos obrigatórios 
correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado de acordo com a 
legislação societária. Os montantes de passivos circulantes correspondentes aos 
dividendos a pagar representam obrigações da Companhia junto a seus acionistas. 
A Companhia delibera sobre o pagamento desses passivos com base no fluxo de 
dividendos que são recebidos da Vale. A administração acredita que os proventos 
a serem recebidos de Vale no futuro, serão suficientes para quitar os proventos em 
aberto, além dos dividendos mínimos obrigatórios gerados anualmente. A base de 
cálculo dos dividendos, bem como as antecipações efetuadas e o valor proposto 
relativo aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, é como segue:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 1.941.403 369.396
Efeito reflexo do investimento (53.117) -
Base de distribuição de proventos 1.888.286 369.396
Juros sobre capital próprio deliberados em RCA (*) 52.500 24.900
Dividendos intermediários deliberados em RCA (*) 425.838 67.449
Dividendos adicionais propostos 273.292 -
Total proposto 751.630 92.349
Percentual da distribuição proposta em relação ao
  lucro líquido do exercício 39,80% 25,00%
(*) Referem-se à destinação dos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do 
lucro líquido do exercício. g. Lucro básico por ação - O lucro básico por ação é 
calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, 
pela quantidade média ponderada do total de ações emitidas durante o exercí-
cio. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não houve variação na quantidade de 
ações ordinárias da Companhia.

2021 2020
Lucro líquido do exercício  1.941.403  369.396 
Média ponderada de ações em poder dos acionistas  215.495  215.495 
Lucro básico e diluído por ação – R$  9,01  1,71 
h. Dividendos e juros sobre capital próprio - Em Reunião de Diretoria da 
Companhia realizada em 10 de agosto de 2020, foi aprovada a autorização do 
pagamento dos juros sobre o capital próprio deliberados em 27 de dezembro de 
2019. Nesse contexto, os acionistas da Companhia receberam o montante de R$ 
6.500 em 13 de agosto de 2020, na proporção da participação societária de cada 
um. Na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 30 de setembro de 
2020, foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no montante total 
de R$ 52.300, correspondente a R$ 0,242696592 por ação ordinária do capital 
social relativos a reversão da reserva de lucros a realizar, os quais foram pagos aos 
acionistas em 7 de outubro de 2020. Na Reunião do Conselho de Administração 
ocorrida em 30 de dezembro de 2020, foi aprovada a deliberação de juros sobre 
capital próprio no montante total de R$ 15.500, correspondente a R$ 0,071927288 
por ação ordinária do capital social relativos à antecipação do resultado do exercício 
de 2020, que foram pagos em 30 de abril de 2021. Na Reunião do Conselho de 
Administração ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, foi aprovada a deliberação 
de juros sobre capital próprio no montante total de R$ 9.400, correspondente a 
R$ 0,04362042 por ação ordinária do capital social relativos à antecipação do 
resultado do exercício de 2020. Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 
de abril de 2021, foi aprovada a deliberação de proventos relativos ao exercício 
de 2020 no montante total de R$160.569, correspondente ao valor bruto de R$ 
0,745115 e ao valor líquido de R$ 0,633348 por ação do capital social, sendo: (i) 
Juros Sobre Capital Próprio no valor de R$ 15.500, correspondente ao valor bruto 
de R$ 0,071927 e ao valor líquido R$ 0,061138 por ação do capital social, delibe-
rados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro 
de 2020 aos acionistas detentores de posição acionária em 06 de janeiro de 2021, 
imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 
2020, que foram pagos em 30 de abril de 2021; (ii) Juros Sobre Capital Próprio no 
valor de R$ 9.400, correspondente ao valor bruto de R$ 0,043620 e ao valor líquido 
R$ 0,037077 por ação do capital social, deliberados na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 26 de fevereiro de 2021 aos acionistas detentores de 
posição acionária em 03 de março de 2021, imputados aos dividendos mínimos 
obrigatórios relativos ao exercício social de 2020, que foram pagos em 30 de abril 
de 2021; (iii)  Dividendos complementares ao mínimo obrigatório no montante de R$ 
67.449, correspondente ao valor bruto de R$ 0,312995 por ação do capital social, 
aos acionistas detentores de posição acionária em 29 de abril de 2021, que foram 
pagos em 30 de abril de 2021; e, (iv) Dividendos adicionais no montante de R$ 
68.220, correspondente ao valor bruto de R$ 0,316573 por ação do capital social, 
aos acionistas detentores de posição acionária em 29 de abril de 2021, que foram 
pagos em 30 de abril de 2021. Na Reunião do Conselho de Administração ocorrida 
em 28 de junho de 2021, foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio 
no montante de R$ 26.000, correspondente a R$ 0,120652 por ação ordinária 
do capital social e dividendos no montante de R$ 138.000, correspondente a R$ 
0,640385 por ação ordinária do capital social, ambos relativos à antecipação do 
resultado do exercício de 2021, que foram pagos aos acionistas em 2 de julho de 
2021. Em reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de outubro de 
2021, foi aprovada a deliberação de proventos no montante total de R$ 613.000, 
sendo:  (i) Reversão de Reserva especial de dividendos não distribuídos no mon-
tante de R$ 308.162, correspondente ao valor bruto de R$ 1,430017 por cada 
ação ordinária do capital social da Companhia, que foram pagos aos acionistas 
em 7 de outubro de 2021; (ii) Dividendos no montante de R$ 287.838,correspon-
dente ao valor bruto de R$ 1,335703por cada ação ordinária do capital social da 
Companhia, que foram pagos aos acionistas em 7 de outubro de 2021; e, (iii) Juros 
sobre o capital próprio no montante de R$ 17.000, correspondente ao valor bruto 
de R$ 0,078887993 e ao valor líquido R$ 0,067054794 por cada ação ordinária do 
capital social da Companhia, que foram pagos aos acionistas em 7 de outubro de 
2021. Na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 29 de dezembro de 
2021, foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R$ 
9.500, correspondente a R$ 0,044084 por ação ordinária do capital social,relativos 
à antecipação do resultado do exercício de 2021. Adicionalmente, a Companhia 
está propondo a deliberação de dividendos adicionais, no montante de R$ 273.292, 
a ser aprovado em assembleia. A movimentação de proventos propostos e pagos 
pela administração aos acionistas da Companhia referentes aos exercícios de 
2021 e 2020 está composta da seguinte forma:

2021 2020
Saldo Inicial 92.349 6.500
JCP deliberados no exercício 52.500 67.800
Pagamento de JCP no exercício (67.900) (58.800)
Dividendos deliberados no exercício 802.220 -
Pagamento de dividendos no exercício (869.669) -
Dividendos propostos no exercício - 67.449
JCP propostos no exercício - 9.400

9.500 92.349
12 Despesas administrativas:

 2021 2020
 Serviços (consultoria, infraestrutura e outros)  (2.675)  (2.841)
 Remuneração de conselheiros e diretores  (346)  (130)
 Tributos e Contribuições (*) (5.854)  (6.930)
 Outros  (11)  (5)

 (8.886)  (9.906)
(*) Referem-se, basicamente, ao PIS e COFINS incidentes sobre o montante 
de JCP deliberado pela Vale. 
13 Resultado financeiro:

 2021 2020
Receitas financeiras 
Aplicações financeiras 4.123 4.389
 Variações monetárias - créditos fiscais 579 1

4.702 4.390

Despesas financeiras  
Tributos sobre receitas financeiras  (219)  (252)
 Juros s/ debêntures  (644)  (12.761)
 Prêmio s/ debêntures  (587)  (375)
Outras despesas financeiras  (109)  (110)

 (1.559)  (13.498)
 Resultado financeiro líquido  3.143  (9.108)
14 Reconciliação dos tributos sobre o lucro – Demonstração do resultado:

2021 2020
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 1.941.403 369.396
Tributos sobre o lucro às alíquotas da
  legislação - 34% 660.077 125.595
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: (662.296) (129.992)
Receita de juros sobre o capital próprio 21.264 25.375
Benefício tributário sobre os juros sobre o
  capital próprio (21.046) (23.051)
Resultado de equivalência patrimonial (637.322) (132.488)
Resultado de variação de percentual de participação
  societária (25.193) 172
Outros 1 -
Imposto de renda e contribuição social no exercício (2.219) (4.397)
Imposto de renda e contribuição social s/ prejuízo
  fiscal não constituídos 2.219 4.397
Tributos sobre o lucro - -
No exercício de 2021, o saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL é de R$ 
19.459, cujo IRPJ e CSLL diferidos totalizam R$ 6.616 (34% sobre R$ 19.459) os 
quais não foram reconhecido na contabilidade, por não ser possível afirmar se sua 
realização é, presentemente, considerada provável. Em 31/12/2020 os saldos de 
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL eram de R$ 12.933, cujo IRPJ e CSLL 
diferidos não reconhecidos na contabilidade totalizavam R$ 4.397 (34% sobre R$ 
12.933). 15 Contingências: A Companhia é parte envolvida em processos cíveis e 
de outras naturezas. O risco de perda associado a cada processo é avaliado perio-
dicamente pela administração em conjunto com seus consultores jurídicos internos 
e externos e leva em consideração: (i) histórico de perda envolvendo discussões 
similares; (ii) entendimentos dos tribunais superiores relacionados a matérias de 
mesma natureza; e (iii) doutrina e jurisprudência aplicáveis a cada disputa. Com 
base nessa avaliação, a Companhia constitui provisão para contingência para 
aqueles processos cuja avaliação de risco é considerada como perda provável. 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não possui nenhum processo 
considerado como de perda provável. Os processos contingentes avaliados como 
de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas 
divulgados em notas explicativas às demonstrações financeiras, conforme preceitos 
estabelecidos no CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 
(IAS 37). Litígios Elétron: Em 26 de setembro de 2018, foi homologado pelo juízo da 
5ª Vara Empresarial o termo de Transação Extintiva de Litígio (“Transação”) entre 
Litel, Bradespar e Elétron, nos autos da Ação de Execução, encerrando todos os três 
litígios que envolviam as partes (Arbitragem nº 2010.00863 - “Expansão Valepar”, 
Ação de Execução nº 0338801-16.2014.8.19.0001 e Arbitragem nº 2015.00905 – 3ª 
Arbitragem) além das ações anulatórias distribuídas por Litel (Ação Anulatória nº 
0093326-60.2010.8.19.0001 e Ação Anulatória nº 0495870-19.2011.8.19.0001) 
e ações anulatórias propostas por Bradespar, assim como todos os recursos e 
incidentes a elas relacionados. Em contrapartida para o encerramento dos litígios, 
Litel e Bradespar efetivaram o pagamento na mesma data do valor de R$ 2.820.000, 
de forma solidária e na proporção de 50% cada uma em moeda nacional corrente. 
Extinta a execução, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Cívil, Elétron 
conferiu quitação à Litel e à Bradespar, e Litel e Bradespar à Elétron, de forma am-
pla, geral e irrestrita, em caráter irretratável e irrevogável, sobre todas e quaisquer 
divergências existentes e que possam existir relativos aos eventos ocorridos por 
força dos fatos objeto das ações judiciais e arbitrais, bem como sobre quaisquer fatos 
acerca da sua participação na Valepar e das obrigações constantes do Acordo de 
Acionistas Valepar. Em novembro de 2018, Litel propôs ação em face de Bradespar 
e Bradesplan pleiteando o ressarcimento dos valores desembolsados no âmbito da 
Transação (acima definida). Tal processo tramita em segredo de justiça e é classifi-
cado como chance de êxito possível pelos advogados que patrocinam a causa. Em 
resposta, Bradespar e Bradesplan apresentaram em março de 2019 a contestação e 
reconvenção. Na reconvenção, Bradespar e Bradesplan pleiteiam uma indenização 
equivalente a R$ 705.000, a qual é classificada como chance de perda possível 
pelos advogados que patrocinam a causa. A Companhia, na sequência, apresentou 
sua réplica e resposta à reconvenção. Em dezembro de 2019, o juízo de primeira 
instância proferiu sentença julgando improcedente o pedido da Litel e parcialmente 
procedente o pedido reconvencional de Bradespar e Bradesplan para condenar a 
Litel ao pagamento de R$470.094. Os assessores jurídicos da Litel apresentaram 
Recurso de Apelação em junho de 2020, visando à reforma da sentença. Em janeiro 
de 2021, a Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando 
integralmente a decisão de primeiro grau para condenar a Bradespar ao pagamento 
do valor de R$ 1.410.000. Foi ainda julgada improcedente a reconvenção apresen-
tada pela Bradespar contra a Litel. Contra o acórdão que julgou a apelação da Litel, 
Bradespar e Nova Paiol (novo nome da Bradesplan) opuseram embargos de decla-
ração, os quais foram respondidos pela Litel. Em agosto de 2021, a turma julgadora, 
por unanimidade de votos, acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas 
para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais de 10% para 2% sobre o valor 
da condenação da ação principal e sobre o valor da reconvenção. Em seguida, Bra-
despar, Nova Paiol e Litel interpuseram recurso especial. Os autos foram remetidos 
para a 3ª Vice-Presidência e as partes intimadas para apresentar contrarrazões. Em 
19 de outubro de 2021, a Litel protocolou suas contrarrazões ao recurso especial da 
Bradespar e Nova Paiol e, atualmente, aguarda o julgamento do recurso especial. 16 
Partes relacionadas e remuneração dos administradores: Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, a Companhia não tem quaisquer saldos e/ou transações inseridas 
ou não inseridas no seu contexto operacional com partes relacionadas, exceto os 
depósitos bancários e as aplicações detidas junto ao Banco do Brasil, conforme 
demonstrado na nota explicativa nº 5, bem como não possui qualquer dependência 
econômica, financeira ou tecnológica com fornecedores, clientes ou financiadores 
com os quais a Companhia mantém uma relação comercial. Conforme deliberação 
ocorrida na Reunião do Conselho de Administração realizada em 5 de maio de 
2021, cada membro da diretoria da Companhia faz jus à remuneração mensal de 
R$ 6. O total pago em 2021 foi de R$ 144 (R$ 41 em 31 de dezembro de 2020). O 
Conselho de Administração da Companhia faz jus à remuneração mensal de R$ 
10 para cada membro, conforme deliberação ocorrida na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 5 de maio de 2021. O total pago em 2021 foi de R$202 
(R$66em 2020). Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de R$ 9.500 (R$ 92.349 em 
2020), relativo ao passivo com partes relacionadas refere-se a dividendos e juros 
sobre capital próprio a pagar aos seus acionistas, que poderão ser quitados quando 
do recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio a receber. 17 Eventos 
subsequentes: Deliberação de proventos da Vale - Em Reunião do Conselho de 
Administração da Vale realizada em 24 de fevereiro de 2022, foi aprovada a delibe-
ração de proventos no montante de R$ 17.849.000, correspondente ao valor total 
bruto de R$ 3,701840por ação ordinária, cabendo a Litel o montante de R$ 278.321 
a título de dividendos, que foram pagos em 16 de março de 2022. Deliberação de 
proventos da Litel - A Reunião do Conselho de Administração da Companhia, 
realizada em 17 de março de 2022, deliberou: (i) aprovação, a título de antecipação 
dos resultados do exercício de 2021, da distribuição de Dividendos Adicionais no 
montante de R$ 273.292, correspondente ao valor bruto de R$ 1,268205544 por 
cada ação ordinária do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias 
em 22 de março de 2022. O pagamento do dividendo adicional ora deliberado será 
realizado pela Companhia diretamente aos acionistas no dia 24 de março de 2022; 
e, (ii) autorização do pagamento dos Juros o Capital Próprio (“JCP”) aprovados na 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2022 no 
valor R$ 9.500 correspondente ao valor bruto de R$ 0,044084467 e ao valor líquido 
R$ 0,037471796 por cada ação ordinária do capital social, aos acionistas detentores 
de ações ordinárias em 04 de janeiro de 2022. O pagamento do referido JCP será 
realizado pela Companhia diretamente aos acionistas no dia 24 de março de 2022.

Carlos Eduardo Reich de Sampaio
Diretor Presidente e de Relação com Investidores

Marcelle Santos de Vasconcellos – Diretora sem designação específica
Flávio Freitas Thomaz Pereira – Contador CRC RJ 081603/O-0

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ: 00.743.065/0001-27

Os diretores da Litel, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 
da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram 
com as demonstrações financeiras da Litel relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021. Atenciosamente, Carlos Eduardo Reich de Sampaio - Diretor 
Presidente e de Relação com Investidores; Marcelle Santos de Vasconcellos 
-Diretora sem designação específica.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A
Companhia Aberta -CNPJ: 00.743.065/0001-27

Os diretores da Litel, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 
da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram 
com as opiniões expressas no relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes Ltda., relativamente às demonstrações financeiras da Litel refe-
rentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Atenciosamente, Carlos 
Eduardo Reich de Sampaio - Diretor Presidente e de Relação com Investidores. 
Marcelle Santos de Vasconcellos - Diretora sem designação específica.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas Litel Participações S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da 
Litel Participações 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 nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Litel Participações S.A. em 31 de dezembro 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 e 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 responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso 
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses 
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo 
e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos. Nossa auditoria foi planejada e executada considerando as 
operações e transações da Companhia ocorridas em 2021. Nesse contexto, o Principal Assunto de Audi-
toria e nossa respectiva abordagem de auditoria, mantiveram-se substancialmente consistentes àqueles 
do ano anterior.
Porque é um PAA: Investimento em coligada – Vale S.A. (“Vale”) – (Nota explicativa 8): O investimento na Vale 
representa parte substancial dos ativos da Companhia, registrado na rubrica “Investimento em coligada” e contabili-
zado por equivalência patrimonial. A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto, produtora global de minério de 
ferro e pelotas, dentre outros recursos minerais. Em razão do rompimento da barragem de Brumadinho, ocorrida em 
25 de janeiro de 2019, a Vale ainda mantém registradas em seu balanço provisões para descaracterização de barra-
gens, acordos firmados e indenizações. Essas provisões são reavaliadas pela Vale quando necessário em razão de 
novas informações e circunstâncias. Em 31 de dezembro de 2021, o valor de adições nessas provisões impactou o 
resultado da Vale no montante de R$ 14.379 mil. Devido à natureza das incertezas quanto à mensuração dos impac-
tos contábeis inerentes a esse tipo de evento, os valores reconhecidos e divulgados deverão ser revistos e poderão 
vir a ser ajustados de forma significativa em períodos futuros, à medida que novos fatos e circunstâncias sejam co-
nhecidos. Adicionalmente, as demonstrações financeiras da Vale apresentam outras estimativas contábeis significa-
tivas que requerem elevado nível de julgamento para mensuração e registro das transações e saldos contábeis, 
dentre elas provisões para contingências tributárias. Em função do exposto acima sobre o investimento na Vale, esse 
assunto foi considerado como foco em nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nos-
sos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, testes sobre a apuração da equivalência patrimonial sobre o 
investimento na Vale. Os procedimentos de auditoria envolveram, adicionalmente, a consideração dos trabalhos 
executados e conclusões dos auditores independentes da Vale quanto à razoabilidade das premissas e metodologia 
aplicadas pela administração. Também, efetuamos leitura das divulgações nas demonstrações financeiras da Com-
panhia, à luz dos requisitos contábeis. Consideramos que as divulgações efetuadas são consistentes com as infor-
mações obtidas em nossos trabalhos. Outros assuntos: Demonstração do Valor Adicionado - A Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade 
da administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a 
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. 
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financei-
ras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos 
no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração 
do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos 
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração 
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras 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, 
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, 

 

  

 

 

 

Assuntos 

Porque 
é um PAA 

Como o  

assunto foi 

conduzido 

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 rela-
tar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Inter-
national Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da 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 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: • Identifica-
mos 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 obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção 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 entendi-
mento 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 Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas 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 continuida-
de operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da coligada para expressar uma opinião sobre 
as demonstrações financeiras da Companhia. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da audi-
toria considerando essa investida e, consequentemente, pela opinião de auditoria da Companhia. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance da época dos trabalhos de audi-
toria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles 
internos que, eventualmente, tenham sido identificadas 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 conside-
rados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa manei-
ra, 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 extrema-
mente 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, 30 de março de 2022. PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes 
Ltda. - CRC 2SP000160/O-5. Patricio Marques Roche - Contador CRC 1RJ081115/O-4.



34  l Monitor MercantilQuarta-feira, 30 de março de 2022Financeiro

Litela Participações S.A. - Em Liquidação
CNPJ nº 05.495.546/0001-84

C
on

tin
ua

RELATÓRIO DO LIQUIDANTE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO EM CONTRÁRIO)
A Litela Participações S.A("Companhia" ou “Litela”), em conformidade com as 
disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V. Sas. o relatório 
do liquidante e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas 
do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2021. Perfil corporativo: A Litela é uma sociedade 
anônima de capital aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro, constituída 
em 30 de janeiro de 2003, cujo objeto social é a participação, sob qualquer 
forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais com sede no Brasil 
ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam os objetos 
sociais. A Companhia possui participação de forma direta na Vale S.A. ("Vale"), 
uma sociedade anônima de capital aberto com seus títulos negociados nas 
bolsas de São Paulo – B3 (Vale3) e Nova York – NYSE (VALE). A Vale e suas 
controladas diretas e indiretas têm como atividade preponderante a pesquisa, 
produção e comercialização de minério de ferro e pelotas, níquel, cobre, carvão, 
manganês, ferro-ligas, cobalto, metais do grupo de platina e metais preciosos. 
As operações da Vale, constantes nas suas demonstrações financeiras relativas 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, já foram divulgadas ao mercado 
e podem ser obtidas em www.vale.com.br ou por meio da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br). Acordo de Acionistas da Vale e Conti-
nuidade da Litela - A Companhia foi signatária do Acordo de Acionistas da Vale, 
com vigência até 9 de novembro de 2020, o qual estabelecia as condições que 
regiam os direitos e obrigações decorrentes da condição de acionista da Vale, 
regulando, por exemplo, o exercício do direito de voto, a indicação de membros 
ao Conselho de Administração e Diretoria da Vale, assim como o direito de pre-
ferência. Em razão deste Acordo, as decisões relevantes eram compartilhadas 
e tomadas em conjunto com as partes (vide notas explicativas nº 2.6 e 7). Com 
o término do prazo do Acordo de Acionistas da Vale, ocorreu a liberação das 
ações detidas diretamente pela Litela na Vale e, logo, não existem mais motivos 
para manter-se a holding de participação na Vale. Desta forma, a Companhia, 
cujo objeto social e função estratégica era participar no capital social da Vale, 
perdeu sua razão de existir. Nesse sentido, em Assembleia Geral Extraordinária, 
iniciada em 10 de dezembro de 2020, suspensa, retomada e encerrada em 18 
de dezembro de 2020, foi deliberada e aprovada, a dissolução da Companhia 
e início do seu processo de liquidação, nos termos do artigo 206, I, c, da Lei nº 
6.404/76. No mesmo ato, foi deliberada a manutenção do Conselho de Adminis-
tração. No mesmo ato societário supracitado, foi deliberado e aprovado a partilha 
antecipada de ativos com entrega de ações da Vale, conforme descrito na nota 
explicativa nº 7. Na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de 

dezembro de 2020, foram deliberadas por unanimidade a dissolução da diretoria 
da Companhia e a nomeação da empresa Eximia Capital Partners Ltda. como 
liquidante da Companhia. Aspectos econômicos e financeiros: A Litela, em 
linha com os padrões internacionais de contabilidade, analisou e adotou todos os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
os quais são consistentes com as normas contábeis internacionais (IFRS).
1 - Quadro geral dos credores - Em 31 de dezembro de 2021 a relação de 
credores da Companhia se dá conforme abaixo:
Quadro Geral de Credores em 31 de dezembro de 2021 Em Reais
Créditos fiscais 36.606
créditos quirografários 85.680
Total a pagar 122.286

CRÉDITOS FISCAIS

Natureza do tributo
Compe-
tência

Venci- 
mento

Valor a pagar 
(Em Reais)

IRRF s/ serviços tomados a recolher dez-21 18/01/2022 1.096 
CSRF s/ serviços tomados a recolher dez-21 18/01/2022 3.397 
IRRF s/ remunerações a recolher dez-21 18/01/2022 7.418 
INSS s/ remunerações a recolher dez-21 18/01/2022 4.000 
PIS a recolher dez-21 25/01/2022 2.893 
COFINS a recolher dez-21 25/01/2022 17.802 
Total a pagar    36.606

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

Fornecedores de serviços
Compe-
tência

Venci- 
mento

Valor a pagar 
(Em Reais)

Remuneração dos conselheiros dez-21 07/01/2022 16.291 
Serfranq Serviços de Franquia Ltda - AGF dez-21 10/01/2022 35 
Eximia Capital Partners Ltda dez-21 10/01/2022 58.753 
Pricewaterhousecoopers Auditores
  Independentes dez-21 10/01/2022  10.601 
Total a pagar   85.680
2 - Resultado em participações societárias: Como empresa de participação 
(“holding”), a Litela tem suas receitas operacionais originadas, basicamente, da 
equivalência patrimonial, mensurada conforme sua participação no patrimônio 
líquido da Vale, que no exercício de 2021 foi de R$ 374.033 (R$ 2.706.377em 
2020). Em 17 de janeiro de 2020, foram entregues aos acionistas da Companhia 
386.040.325 ações da Vale na proporção da participação de cada um no capital 
social da Litela, conforme descrito nas notas explicativas nº 7 e 9, em função da 

redução de capital da Companhia. Como consequência, em cumprimento aos 
preceitos emanados pelo “CPC 18 – Investimento em coligada, em controlada 
e em empreendimento controlado em conjunto (IAS 28)”, houve também a 
realização proporcional de resultados abrangentes, reflexos e próprios, apre-
sentados no patrimônio líquido, nos valores de R$ 3.501.020 e R$ 182.833, 
respectivamente. Adicionalmente, foi reconhecido um ganho de R$ 535.220 no 
resultado do exercício como resultado de variação do percentual de participa-
ção societária. Em 8 de fevereiro de 2021, foram entregues aos acionistas da 
Companhia 504.801.150 ações da Vale na proporção da participação de cada 
um no capital social da Litela, conforme descrito nas notas explicativas nº 7 e 
9, em função da partilha antecipada de ativos. Como consequência, em cum-
primento aos preceitos emanados pelo “CPC 18 – Investimento em coligada, 
em controlada e em empreendimento controlado em conjunto (IAS 28)”, houve 
também a realização proporcional de resultados abrangentes, reflexos e próprios, 
apresentados no patrimônio líquido, nos valores de R$ 7.438.340 e R$ 239.049, 
respectivamente. Adicionalmente, foi reconhecido uma perda de R$ 475.852 no 
resultado do exercício como resultado de variação do percentual de participação 
societária. 3 - Receita financeira: No exercício de 2021, a Litela registrou uma 
receita financeira de R$ 4.305 (R$ 1.745 em 2020), composta, basicamente, 
por rendimento de aplicações financeiras e juros Selic incidentes sobre créditos 
tributários. 4 - Despesas administrativas: No exercício de 2021, as despesas 
administrativas somaram R$ 2.971 (R$ 49.696em 2020), devido, principalmente, 
à contratação de serviços de consultoria jurídica e financeira, despesas com 
publicações legais e outras despesas destinadas ao processo de liquidação da 
Companhia. Também estão classificados nesse grupo os tributos incidentes 
sobre os juros sobre capital próprio (“JCP”) deliberados pela Vale, que em 2020 
foram bastante superiores a 2021 em função do percentual de participação que 
a Companhia detinha nesses dois exercícios (vide nota explicativa nº 2.6). 5 - 
Lucro líquido do exercício: O lucro líquido da Litela, ao final do exercício 2021, 
totalizou R$ 7.407.048(R$ 6.325.451 em 2020), que corresponde ao resultado 
por ação ordinária de R$ 37,65(R$ 32,16 em 2020) básico e diluído. Auditores 
Independentes - Nos termos da Instrução CVM nº 381/2003, informamos 
que os nossos auditores independentes, PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes Ltda., não prestaram em 2021quaisquer outros serviços não 
relacionados à auditoria das demonstrações financeiras da Litela.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.
Litela Participações S.A. – Em Liquidação.

Eximia Capital Partners Ltda. - Liquidante Nomeado da Companhia.

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

Nota 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 13.973 31.441
Tributos a recuperar 6 1.872 -
Dividendos e juros sobre o capital próprio 7 - 18.460
Subtotal do circulante 15.845 49.901
Ativos financeiros 7 - 19.152.156
Total do circulante 15.845 19.202.057
Não circulante
Tributos a recuperar 6 59.597 56.573
Investimentos 7 593.635 294.589
Ágio do investimento 7 5.456 189.895
Total do não circulante 658.688 541.057
Total do ativo 674.533 19.743.114
Passivo
Circulante
Tributos a pagar 8 37 14
Outras contas a pagar 86 146
Total do circulante 123 160
Patrimônio líquido 9
Capital social 8.483.797 8.483.797
Reservas de lucros a partilhar 11.494.521 4.098.071
Ajustes de avaliação patrimonial 80.648 7.161.086
Partilha antecipada de ativos (19.384.556) -
Total do patrimônio líquido 674.410 19.742.954
Total do passivo e patrimônio líquido 674.533 19.743.114

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais, exceto o resultado por ações do capital social)
Nota 2021 2020

Receitas (despesas) operacionais
Administrativas 11 (2.971) (49.696)
Resultado de participações societárias 7 374.033 2.706.377
Resultado de variação do percentual de
  participação societária 7 (461.067) 531.697
Realização de resultado abrangente na
  entrega das ações 7 7.677.389 3.683.853
Baixa do ágio pela entrega das ações 7 (184.439) (508.942)
Despesa de captação pela emissão de
  debêntures 10 - (2.572)
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras líquidas e impostos 7.402.945 6.360.717
Receitas (despesas) financeiras 12 4.103 (4.268)
Receitas financeiras 4.305 1.745
Despesas financeiras (202) (6.013)
Lucro antes do imposto de renda e da
  contribuição social 7.407.048 6.356.449
Imposto de renda e contribuição social -
  Corrente 13 - (30.998)
Lucro líquido do exercício 7.407.048 6.325.451
Lucro por ação do capital social - básico e
  diluído (Em R$) 9 37,65 32,16

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais)
2021 2020

Lucro líquido do exercício  7.407.048  6.325.451 
Outros resultados abrangentes reflexos:
Movimento reflexo do investimento  596.951  1.237.175 
Total do resultado abrangente  8.003.999  7.562.626 

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

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

Capital 
social

Reserva 
de lucros a 

partilhar

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

(-) Partilha 
antecipada 
de ativos Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 20.763.740 - 9.607.764 (741.966) - 29.629.538
Redução do capital social (12.279.943) - - - - (12.279.943)
Lucro líquido do exercício - - - 6.325.451 - 6.325.451
Outros resultados abrangentes
Movimento reflexo do investimento - - 1.237.175 - - 1.237.175
Realização de resultado abrangente reflexo na entrega das ações - - (3.501.020) - - (3.501.020)
Realização de resultado abrangente próprio na entrega das ações (182.833) (182.833)
Destinação do resultado -
Reserva de lucros a partilhar - 4.098.071 - (4.098.071) - -
Dividendos deliberados - - - (1.204.114) - (1.204.114)
Juros sobre capital próprio deliberados - - - (281.300) - (281.300)
Saldos em 31 de dezembro de2020 8.483.797 4.098.071 7.161.086 - - 19.742.954
Lucro líquido do exercício - - - 7.407.048 - 7.407.048
Outros resultados abrangentes
Movimento reflexo do investimento - - 596.951 (10.598) - 586.353
Realização de resultado abrangente reflexo na entrega das ações - - (7.438.340) - - -(7.438.340)
Realização de resultado abrangente próprio na entrega das ações - - (239.049) - - (239.049)
Destinação do resultado
Constituição de reserva de lucros a partilhar - 7.396.450 - (7.396.450) - -
Partilha antecipada de ativos - - - - (19.384.556) (19.384.556)
Saldos em 31 de dezembro de2021 8.483.797 11.494.521 80.648 - (19.384.556) 674.410

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

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

2021 2020
Lucro líquido do exercício  7.407.048  6.325.451
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício 
Resultado de equivalência patrimonial  (374.033) (2.706.377)
Resultado de variação de percentual de participação
  societária  461.067  (531.697)
Realização de resultado abrangente na entrega das
  ações  (7.677.389)

 
(3.683.853)

Baixa do ágio pela entrega das ações  184.439  508.942 
Juros e variações monetárias  (2.592)  5.196 

 (1.460)  (82.338)
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar  30.567  135.975 
Tributos a pagar  (30.853)  (87.448)
Outras contas a pagar  (60)  68

 (347)  48.595
Imposto de renda e contribuição social pagos (122) (307.570)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  operacionais  (1.929)  (341.313)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos  216.861  2.340.193 
Caixa líquido gerado pelas atividades de
  investimento  216.861  2.340.193 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos  - (1.967.714)
Emissão de debêntures  -  240.000 
Liquidação de debêntures  -  (245.200)
Partilha antecipada de ativos  (232.400)  -
Caixa líquido aplicado nas atividades de
  financiamentos  (232.400)

 
(1.972.914)

Aumento (redução) do caixa e equivalentes no
  exercício  (17.468)  25.966 
Caixa e equivalentes no início do exercício  31.441  5.475 
Caixa e equivalentes no final do exercício  13.973  31.441 

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

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais)
2021 2020

Insumos adquiridos de terceiros (1.817) (1.748)
Serviços contratados (1.817) (1.748)
Valor adicionado líquido (1.817) (1.748)
Valor adicionado recebido em transferência de
  terceiros 7.410.221 6.412.158
Resultado de participações societárias 374.033 2.706.377
Resultado de variação do percentual de participação
  societária (461.067) 531.697
Realização de resultado abrangente na entrega das
  ações 7.677.389 3.683.853
Baixa do ágio pela entrega das ações (184.439) (508.942)
Despesa de captação pela emissão de debêntures - (2.572)
Receitas financeiras 4.305 1.745
Atualização Selic s/ IR a compensar 2.592 4
Rendimento s/ títulos de renda fixa 1.713 1.741
Valor adicionado total a distribuir 7.408.404 6.410.410
Impostos federais
PIS e COFINS sobre JCP 1.154 47.948
Imposto de renda e contribuição social - 30.998
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras 202 6.013
Lucros retidos 7.407.048 4.840.037
Dividendos e JCP - 1.485.414
Valor adicionado distribuído 7.408.404 6.410.410

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
T1 Contexto operacional: A Litela Participações S.A. ("Companhia" ou “Litela”), 
sociedade anônima de capital aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro, 
com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM),foi constituída em 30 
de janeiro de 2003e tem por objetivo a participação, sob qualquer forma, no 
capital de outras sociedades civis ou comerciais com sede no país ou no exterior, 
como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam os objetos sociais. A 
Companhia possui participação de forma direta na Vale S.A. ("Vale"), que é uma 
sociedade anônima de capital aberto com seus títulos negociados nas bolsas 
de São Paulo - B3 (Vale3)e Nova York - NYSE (VALE). A Vale e suas controladas 
diretas e indiretas têm como atividade preponderante a pesquisa, produção e 
comercialização de minério de ferro e pelotas, níquel, cobre, carvão, manganês, 
ferro-ligas, cobalto, metais do grupo de platina e metais preciosos. Acordo de 
Acionistas da Vale e Processo de liquidação - A Companhia foi signatária do 
Acordo de Acionistas da Vale, com vigência até 9 de novembro de 2020, o qual 
estabelecia as condições que regiam os direitos e obrigações decorrentes da 
condição de acionista da Vale, regulando, por exemplo, o exercício do direito de 
voto, a indicação de membros ao Conselho de Administração e Diretoria da Vale, 
assim como o direito de preferência. Em razão deste Acordo, as decisões rele-
vantes eram compartilhadas e tomadas em conjunto com as partes. O tratamen-
to contábil e outras informações estão apresentados nas notas explicativas nº 
2.6 e 7. Com o término do prazo do Acordo de Acionistas da Vale, ocorreu à li-
beração das ações detidas diretamente pela Litela em Vale e, logo, não existem 
mais motivos para manter-se a holding de participação na Vale. Desta forma, a 
Companhia, cujo objeto social e função estratégica é participar no capital social 
da Vale, perdeu sua razão de existir. Nesse sentido, em Assembleia Geral Ex-
traordinária, iniciada em 10 de dezembro de 2020, suspensa, retomada e en-
cerrada em 18 de dezembro de 2020, foi deliberada e aprovada, a dissolução 
da Companhia e início do seu processo de liquidação, nos termos do artigo 206, 
I, c, da Lei nº 6.404/76. No mesmo ato, foi deliberada a manutenção do Conse-
lho de Administração. A Administração estima que o processo de liquidação da 
Companhia deverá acompanhar os prazos de realização dos créditos fiscais 
remanescentes em 31 de dezembro de 2021.Desta forma, a Companhia consi-
dera que o processo de liquidação e posterior processo de sua dissolução se 
dará subsequentemente a 31 de dezembro de 2022. No mesmo ato societário 
supracitado, foi deliberado e aprovado a 1ªpartilha antecipada de ativos com 
entrega de ações da Vale, conforme descrito nas notas explicativas nº 7 e 9.h). 
Na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de dezembro de 
2020, foram deliberados por unanimidade a dissolução da diretoria da Compa-
nhia e a nomeação da empresa Eximia Capital Partners Ltda. como liquidante 
da Companhia. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pelo 
Liquidante e pelo Conselho de Administração da Litela em 30 de março de 2022. 
2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas 
contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo 
aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 2.1 Base 
de apresentação - As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo 
com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Conforme 
mencionado na nota explicativa nº1, considerando que o processo de liquidação 
e posterior processo de dissolução da Companhia se dará subsequentemente 
a 31 de dezembro de 2022, sem prazo determinado, a Administração, nos termos 
do parágrafo 25 do IAS 1 / CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, avaliou que a Companhia possui alternativa realista sobre a capaci-
dade de continuar em operação no futuro previsível. Assim, a Companhia con-
tinuará a operar de acordo com o seu objetivo social por tempo indeterminado 
e utilizou a base contábil de continuidade operacional como pressuposto para 
a elaboração das demonstrações financeiras, dado que, ainda que em liquidação, 
mantém, no momento, as características de entidade em continuidade. Portan-
to, a Administração avaliou que, atualmente, a Companhia não se encontra no 
escopo do Pronunciamento Técnico CPC para Entidades em Liquidação. Estas 
demonstrações financeiras evidenciam todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente essas, as quais estão consistentes 
com as utilizadas pela Administração na sua gestão. Julgamentos contábeis 
críticos - A preparação das demonstrações financeiras requer o exercício de 

julgamento por parte da Administração na aplicação das políticas contábeis da 
Companhia. Esses julgamentos são baseados na experiência, conhecimento e 
interpretação dos fatos e circunstâncias existentes e conhecidos na data do 
balanço e outros fatores. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir 
à revisão desses julgamentos. O item que requer maior nível de julgamento e 
têm maior complexidade está divulgado na nota explicativa nº 2.6. 2.2 Moeda 
funcional e de apresentação - Os itens incluídos nas demonstrações financei-
ras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico, no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações 
financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Compa-
nhia e, também, a moeda de apresentação. 2.3 Ativos financeiros - a. Classi-
ficação - A classificação de ativos financeiros depende da finalidade para a qual 
tais ativos foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus 
ativos financeiros no reconhecimento inicial. b. Ativos financeiros ao custo 
amortizado - São ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, 
que não são cotados em um mercado ativo e, são classificados segundo os 
preceitos do pronunciamento IFRS 9/ CPC 48 – Instrumentos Financeiros. São 
incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento su-
perior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados 
como ativos não circulantes).c. Reconhecimento e mensuração - As compras 
e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de nego-
ciação, data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. 
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos 
dos custos da transação para todos os ativos financeiros. Os ativos financeiros 
são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos 
tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a 
Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios 
da propriedade. Os ativos financeiros são contabilizados pelo custo amortizado, 
usando o método da taxa efetiva de juros. d. Compensação de instrumentos 
financeiros - Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável 
de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.4 Im-
pairment de ativos - A Companhia avalia no final de cada período de relatório 
se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financei-
ros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado 
e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reco-
nhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou even-
tos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo 
financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira 
confiável. Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência 
objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira relevan-
te do emissor ou devedor; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou 
mora no pagamento dos juros ou principal; (iii) a Companhia, por razões eco-
nômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, 
garante ao tomador uma concessão que o credor não consideraria; (iv) torna-se 
provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira; (v) 
o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às 
dificuldades financeiras; (vi) dados observáveis indicando que há uma redução 
mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de 
ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a 
diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individu-
ais na carteira, incluindo: • mudanças adversas na situação do pagamento dos 
tomadores de empréstimo na carteira; • condições econômicas nacionais ou 
locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. 
Para ativos não financeiros de longa duração quando há indicação de redução 
do valor recuperável é identificado o menor grupo de ativos para os quais existam 
fluxos de caixa separadamente identificável (“unidade geradora de caixa” ou 
“UGC”) e é realizado teste de impairment para identificar o valor recuperável 
desses ativos agrupados. Se identificada à necessidade de ajuste, o mesmo é 
apropriado a cada ativo. O valor recuperável é maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos custos para venda. Os saldos de goodwill são testados para 
impairment pelo menos uma vez por ano. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
não foi reconhecida nenhuma provisão para fins de impairment nos ativos da 
Companhia. 2.5 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa 
incluem o caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta li-
quidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamen-
te conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. 2.6 Investimento em coligada - Com 
o término do Acordo de Acionistas da Vale, mencionado na nota explicativa nº 
1, a Vale deixou de ser caracterizada como uma controlada em conjunto da 
Companhia, entretanto, ainda mantem a influência significativa na Vale. A ma-
nutenção da influência significativa deve-se principalmente ao fato de que a 

PREVI, controladora da Litela, é detentora de participação acionária de 8,59% 
de ações na Vale e ter conselheiro por ela indicado para o Conselho de Admi-
nistração da Vale.  Portanto, a PREVI participa das decisões relevantes da Vale. 
Assim, a Litela é uma extensão da PREVI, atuando como um veículo no qual a 
própria PREVI utiliza para manter o investimento em Vale, sem que Litela tenha 
qualquer outra operação. Também, a PREVI e Litela compartilham das mesmas 
pessoas nos órgãos de decisão na Vale. Dessa forma, o investimento da Litela 
em Vale está avaliado pelo método de equivalência patrimonial, em razão da 
Companhia ser uma extensão da sua Controladora, que por sua vez, nos termos 
do IAS 28/CPC 18 (R2) possui evidência de influência significativa em Vale. A 
participação da Companhia é reconhecida da seguinte forma: (i) nos lucros ou 
prejuízos é reconhecida na demonstração do resultado; (ii) nos resultados 
abrangentes é reconhecida na demonstração do resultado abrangente; (iii) nas 
demais movimentações patrimoniais é reconhecida de forma reflexa no patri-
mônio líquido. Os ganhos e as perdas de diluição são reconhecidos na demons-
tração do resultado. Em função de o ágio integrar o valor contábil dos investi-
mentos, ele não é testado separadamente em relação ao seu valor recuperável. 
Em vez disso, o valor contábil total do investimento é testado como um único 
ativo, pela comparação de seu valor contábil com seu valor recuperável. Tal 
evidência pode ser obtida pela existência de uma queda relevante ou prolonga-
da no valor justo do título abaixo de seu custo. A participação da Companhia na 
sua coligada, excluídas as ações em tesouraria,é a seguinte:
Coligada 2021 2020
   Vale S.A. 0,31% 10,13% 
2.7 Resultado financeiro - O resultado financeiro inclui os rendimentos, encar-
gos, multas e juros de mora e variações monetárias a índices ou taxas oficiais, 
incidentes sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes, e quando 
aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realiza-
ção. 2.8 Capital social - O capital social está representado por ações ordinárias 
que são classificadas no patrimônio líquido, todas sem valor nominal.  2.9 De-
monstração do valor adicionado - A Companhia divulga suas demonstrações 
do valor adicionado (DVA), consolidadas e da controladora, de acordo com os 
pronunciamentos do CPC 09, que são apresentadas como parte integrante 
das demonstrações financeiras conforme prática contábil brasileira, aplicável a 
companhias abertas, que, entretanto para as práticas internacionais pelo IFRS 
são apresentadas como informações adicionais, sem prejuízo do conjunto das 
demonstrações financeiras. 3 Novas normas e interpretações: IFRS 9 / CPC 
48; IAS 39 / CPC 08; IFRS 7 / CPC 40; IFRS 4 / CPC 11; e IFRS 16 / CPC 06 
(R2) – Referem-se a adição de novos requisitos de divulgação sobre os efeitos 
trazidos pela reforma da taxa de juros referenciais (IBOR). A adoção está prevista 
a partir de 1° de janeiro de 2021 e não houve nenhum impacto na adoção deste 
pronunciamento nas demonstrações financeiras da Companhia. IAS 37 / CPC 
25: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – Especificação 
de quais custos uma empresa deve incluir ao avaliar se um contrato é oneroso. 
Os custos diretamente relacionados ao cumprimento do contrato devem ser 
considerados nas premissas de fluxo de caixa (Ex.: Custo de mão-de-obra, ma-
teriais e outros gastos ligados à operação do contrato). A adoção está prevista 
a partir de 1° de janeiro de 2022 e a Companhia não espera nenhum impacto na 
adoção deste pronunciamento em suas demonstrações financeiras. 4 Gestão 
de riscos: A Companhia entende que o gerenciamento de risco é fundamental 
para apoiar sua estratégia de crescimento e flexibilidade financeira. Os riscos 
aos quais a Companhia está exposta decorrem substancialmente, das operações 
realizadas pela Vale. A Vale desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos 
com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está 
exposta. Para tanto, avalia não apenas o impacto das variáveis negociadas no 
mercado financeiro sobre os resultados do negócio (risco de mercado), como 
também o risco proveniente de obrigações assumidas por terceiros para com ela 
(risco de crédito), aqueles inerentes aos processos produtivos (risco operacio-
nal) e aqueles oriundos do risco de liquidez. 5 Caixa e equivalentes de caixa:

2021 2020
Disponibilidades 5 2
CDB de aplicação automática  13.968  31.439 

 13.973  31.441 
A Companhia possui uma política de investimentos que determina que suas apli-
cações de recursos se concentrem em títulos de renda fixa. Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, as aplicações foram remuneradas com base em percentuais 
da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Os recursos da 
Companhia estão aplicados em Certificado de Depósito Bancário (CDB), sendo 
parte em CDB do Banco do Brasil com rendimento de 97% do CDI e parte em 
CDB do Banco Safra com rendimento de 106,5% do CDI, ambos com liquidez 
imediata. 6 Tributos a recuperar:

2021 2020
IRPJ e CSLL  59.287  46 
IRRF sobre recebimentos de JCP  1.871  56.245 
IRRF sobre aplicações financeiras  311  282 

 61.469  56.573 
Ativo circulante  1.872  -
Ativo não circulante  59.597  56.573 

 61.469  56.573 
A Companhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido 
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de 
Compensação (PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Im-
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posto de Renda e de Contribuição Social pagos a maior e não utilizados para a 
compensação dos tributos correntes. 7 Investimentos:
Dados da coligada Vale
Patrimônio líquido em:
31 de dezembro de 2020 185.784.977
31 de dezembro de 2021 192.402.612
Lucro líquido em:
31 de dezembro de 2020 26.712.689
31 de dezembro de 2021 121.227.595
Percentual de participação em
31 de dezembro de 2020 10,13%
31 de dezembro de 2021 0,31%
Quantidade de ações possuídas em
31 de dezembro de 2020 519.733.209
31 de dezembro de 2021 14.932.059
Movimentação do investimento Vale
Saldo de investimentos em 31 de dezembro de 2019  28.521.163 
Resultado de equivalência patrimonial  2.706.377 
Ajustes de avaliação patrimonial - reflexo da coligada (1)  1.237.175 
Resultado de variação de percentual de participação  531.697 
Deliberação de dividendos e JCP da Vale  (1.269.724)
Entrega de ações para redução de capital  (12.279.943)
Reclassificação para ativos financeiros no ativo circulante  (19.152.156)
Saldo de investimentos em 31 de dezembro de 2020  294.589 
Resultado de equivalência patrimonial  374.033 
Ajustes de avaliação patrimonial - reflexo da coligada (1)  586.353 
Resultado de variação de percentual de participação  (461.067)
Deliberação de dividendos e JCP da Vale  (200.273)
Saldo de investimentos em 31 de dezembro de 2021  593.635 
(1)Os ajustes de conversão e de instrumentos financeiros reconhecidos no 
patrimônio líquido da coligada são registrados de maneira reflexa em outros 
resultados abrangentes no momento do ajuste da equivalência patrimonial.

Movimentação do ágio Vale
Ágio do investimento em 31 de dezembro de 2019  698.837 
Baixa da parcela de ágio na entrega das ações (1)  (508.942)
Ágio do investimento em 31 de dezembro de 2020  189.895 
Baixa da parcela de ágio na entrega das ações (2)  (184.439)
Ágio do investimento em 31 de dezembro de 2021 5.456
(1) Baixa do ágio decorrente da variação do percentual de participação societária 
pela entrega de ações decorrente da redução de capital da Companhia (conforme 
nota explicativa nº 9.a.). (2)Baixa do ágio decorrente da variação do percentual de 
participação societária pela entrega de ações decorrente partilha antecipada de 
ativos (conforme nota explicativa nº 9.a.).  A amortização do ágio teve início em fe-
vereiro de 2003 e o saldo foi amortizado, de forma linear, até 31 de dezembro de 
2008. O ágio não está sendo amortizado desde então, porém, sujeito ao teste de 
recuperabilidade (impairment). Para fins de teste do valor recuperável do investi-
mento, a Companhia analisa anualmente indicadores internos e externos, a partir 
de premissas disponíveis no mercado, tais como projeção de preço das commodi-
ties e volumes de produção. É considerado também o critério de valor de mercado, 
utilizando a média ponderada das cotações das ações da Vale no período. O valor 
da companhia investida em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, segundo estimati-
vas, supera o montante do saldo contábil do investimento incluindo a parcela do ágio 
não amortizado, dessa forma não foi requerido nenhum ajuste de impairment. Vale 
S.A. - De acordo com os programas de recompra de ações da Vale, aprovados pelo 
seu Conselho de Administração ao longo do exercício de 2021, a Vale recomprou 
291.184.500 ações com o preço médio de R$ 100,01 por ação, no montante de R$ 
29,1 bilhões. Em reunião do Conselho de Administração da Vale realizada em 16 
de setembro de 2021 foi aprovado o cancelamento de 152.016.372 ações ordinárias 
de sua emissão, adquiridas nos programas de recompra, sem redução do valor do 
seu capital social. Em 2021, a Vale utilizou 890.482 (1.628.485 no ano de 2020) 
ações em tesouraria para pagamento do programa Matching dos seus executivos 
elegíveis, conforme previsto no seu programa de recompra de ações. Diante do 
exposto acima, em 31 de dezembro de 2021, o capital social da Vale está dividido 
em 4.839.617 mil ações ordinárias, excluídas as ações em tesouraria. A variação 
no percentual de participação ocorrida em 2021, de 0,017459% (-0,003217% em 
31 de dezembro de 2020), oriunda do programa de recompra de ações ordinárias 
da Vale, gerou um ganho de R$ 14.785 (perda de R$3.523 em 31 de dezembro de 
2020), que foi reconhecida no resultado do período como Resultado de variação do 
percentual de participação societária. Em 17 de janeiro de 2020, após o decurso do 
prazo de oposição dos credores de 60 dias da redução do capital social da Compa-
nhia, no montante de R$ 12.279.943, deliberada em Assembleia Geral Extraordi-
nária, ocorrida em 14 de novembro de 2019 (conforme nota explicativa nº 9.a), foram 
entregues aos acionistas da Companhia 386.040.325 ações da Vale na proporção 
da participação de cada um no capital social da Litela. Como consequência, em 
cumprimento aos preceitos emanados pelo “CPC 18 – Investimento em coligada, 
em controlada e em empreendimento controlado em conjunto (IAS 28)”, houve 
também a realização proporcional de resultados abrangentes, reflexos e próprios, 
apresentados no patrimônio líquido, nos valores de R$ 3.501.020 e R$ 182.833, 
respectivamente. Adicionalmente, foi reconhecido um ganho de R$ 535.220 no 
resultado do exercício como resultado de variação do percentual de participação 
societária. Conforme mencionado na nota 2.6, apesar do término do acordo de 
acionistas, o investimento na Vale segue sendo avaliado pelo método de equiva-
lência patrimonial. Apenas para fins informativos, o valor justo do investimento, 
utilizando como referência o preço das ações ordinárias da Vale negociadas na B3 
(Vale3) no fechamento de 31 de dezembro de 2021 é de R$ 1.164.103. Partilha 
antecipada de ativos com entrega de ações de Vale - Tendo em vista a liberação 
das ações de Vale detidas pela Companhia que ocorreu com o fim do Acordo de 
Acionistas da Vale e considerando o desconhecimento da existência de débitos 
pendentes da Companhia, bem como que os recursos financeiros disponíveis su-
peram em muito as possíveis obrigações financeiras que a Companhia ainda 
possa ter até a finalização de seu processo de liquidação, foi deliberado em Assem-
bleia Geral Extraordinária, iniciada em 10 de dezembro de 2020, suspensa, reto-
mada e encerrada em 18 de dezembro de 2020a partilha antecipada de ativo, nos 
termos do art. 215, §1º da lei 6.404/76, mediante a entrega aos acionistas de 
504.801.150 ações livres de emissão da Vale, equivalente ao montante de 
R$ 19.152.156. Em 8 de fevereiro de 2021, estas 504.801.150 ações de emissão 
da Vale foram entregues aos acionistas da Companhia, ao valor contábil calculado 
na data-base de 30 de setembro de 2020, nos termos do artigo 22 da Lei 9.249/95.
Como consequência, em cumprimento aos preceitos emanados pelo “CPC 18 – 
Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em 
conjunto (IAS 28)”, houve também a realização proporcional de resultados abran-
gentes, reflexos e próprios, apresentados no patrimônio líquido, nos valores de 
R$ 7.438.340 e R$ 239.049, respectivamente. Adicionalmente, foi reconhecido uma 
perda de R$ 475.852 no resultado do exercício como resultado de variação do 
percentual de participação societária. (i) Transações relevantes da Vale - Consi-
derando que a participação que a Companhia possui na Vale é seu principal ativo, 
julgamos relevante destacar os eventos e transações que impactaram o Balanço 
Patrimonial, os Fluxos de Caixa e o Resultado da Vale, durante o exercício findo em 
31 de dezembro de 2021. Esta nota explicativa está apresentada em milhões de 
Reais. Em razão do rompimento da barragem de Brumadinho, ocorrida em 25 de 
janeiro de 2019, a Vale ainda mantém registrado em seu balanço provisões para 
descaracterização de barragens, acordos firmados e indenizações. Essas provisões 
são reavaliadas pela Vale quando necessário em razão de novas informações e 
circunstâncias.  Em 31 de dezembro de 2021, o valor de adições nessas provisões 
impactou o resultado da Vale no montante de R$ 14.379 (R$ 27.016 em 2020). 
Operação descontinuada (segmento de carvão) – Como parte da agenda estra-
tégica de mineração sustentável, em 2021, a Vale adquiriu participação de minori-
tário na mina de carvão em Moçambique e do controle acionário do Corredor Logís-
tico de Nacala. Esses passos de reorganização societária permitiram que, em 
dezembro de 2021, fosse celebrado acordo vinculante com a Vulcan Minerals 
(“Vulcan”) para a venda da participação nos ativos de carvão e logística. Com isso, 
o segmento passou a ser apresentado como operação descontinuada nas demons-
trações financeiras da Vale e perdas por impairment no valor de R$ 17.178 foram 
reconhecidas ao longo do exercício de 2021 como “Redução ao valor recuperável 
e baixas de ativos não circulantes” na demonstração do resultado de operações 
descontinuadas. Ajustes acumulados de conversão – Durante o exercício de 
2021, a Vale reconheceu ganhos no montante de R$17.918, na rubrica “Outros itens 
financeiros, líquidos”, devido à reclassificação da variação cambial acumulada no 
patrimônio líquido em função de (i) redução de capital de subsidiária integral no 
exterior; e (ii) pela liquidação de subsidiária integral anteriormente operacional na 
logística internacional de minério de ferro. Descaracterização de barragens – A 
Vale atualizou suas estimativas de gastos para realizar as obras de descaracteriza-
ção das barragens construídas a montante, localizadas no Brasil, considerando 
novas soluções de engenharia e geotecnia. Novas abordagens de risco e utilização 
de equipamentos operados remotamente e reforço nos planos de contenção de 
certas barragens, resultaram em complemento de provisão de R$9.747 e o impac-
to no resultado do exercício está apresentado como “Evento Brumadinho e desca-
racterização de Barragens”. Fundação Renova – Novas decisões judiciais sobre 
as indenizações individuais para os moradores das cidades impactadas pelo rom-
pimento da barragem de Fundão foram emitidas, impactando o provisionamento 
relacionado à Fundação Renova, em 31 de dezembro de 2021.  Essas decisões 
alteraram e ampliaram principalmente o conceito de dano, categorias, valores inde-
nizáveis e municípios impactados. Assim, a Vale complementou a provisão em 

R$9.253 e o impacto no resultado do exercício está apresentado como “Resultado 
de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures”. Resgate ante-
cipado de título de dívida – Em 2021, a Vale resgatou antecipadamente os bonds 
de 3,75% com vencimento em janeiro de 2023, no valor total de R$4.946 (EUR750 
milhões), pagando prêmio de R$354, registrado como “Despesas com resgate de 
Eurobonds”. Os demais pagamentos de dívida realizados no ano foram efetuados 
de acordo com a tabela de pagamentos definida nos termos de cada empréstimo 
contratado. Venda das ações da Mosaic– Em 2021, a Vale vendeu a totalidade do 
investimento nas ações da Mosaic pelo montante de R$6.919 e os efeitos dessa 
transação foram registrados no patrimônio líquido, portanto, não houve impacto no 
resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Venda da participação 
na VNC – Em 2021, a Vale concluiu a venda de sua participação na Vale Nouvelle-
Calédonie SAS (“VNC”) para o consórcio Prony Resources New Caledonia. Com a 
conclusão dessa transação, a Vale reconheceu um ganho de R$6.391 referente 
aos ajustes acumulados de conversão que estavam registrados no patrimônio líqui-
do para a demonstração do resultado, na rubrica “Outros itens financeiros, líquidos”. 
(ii) Dividendos e juros sobre capital próprio deliberados pela vale - A movimen-
tação de proventos deliberados e pagos pela Vale, referentes aos exercícios 2021 
e 2020, está composta da seguinte forma:

2021 2020
Saldo Inicial 18.460 1.088.930
JCP deliberados no exercício 12.479 518.354
IRRF s/ JCP deliberados (1.872) (77.754)
Dividendos deliberados no exercício 187.794 732.910
Recebimento de JCP no exercício (10.607) (1.529.530)
Recebimento de dividendos no exercício (206.254) (732.910)
Dividendos proposto - destinação do resultado da Vale - 18.460

- 18.460
Em Reunião do Conselho de Administração da Vale realizada em 29 de julho de 2020 
foram aprovados (i) o cancelamento da suspensão da política de dividendos da Vale; 
e (ii) a autorização para efetuar o pagamento dos juros sobre o capital próprio delibe-
rados em 19 de dezembro de 2019. Nesse contexto, a Litela recebeu o montante de 
R$ 1.088.930 em 7 de agosto de 2020. Em Reunião do Conselho de Administração da 
Vale realizada em 10 de setembro de 2020 foi aprovada a deliberação de proventos no 
montante de R$ 12.350.316, correspondente ao valor total bruto de R$ 2,407510720 
por ação ordinária, cabendo a Litela os montantes de R$ 518.354 a título de juros 
sobre capital próprio e R$ 732.910 a título de dividendos, que foram pagos em 30 de 
setembro de 2020. Em Reunião do Conselho de Administração da Vale realizada 
em 25 de fevereiro de 2021, foi aprovada a deliberação de proventos no montante 
de R$ 21.865.666, correspondente ao valor total bruto de R$ 4,261647219 por ação 
ordinária, cabendo a Litela os montantes de R$ 12.459 a título de juros sobre capital 
próprio e R$ 51.156 a título de dividendos, dos quais R$ 18.460 foram reconhecidos 
contabilmente como dividendos mínimos obrigatórios a receber nas demonstrações 
financeiras de 31 de dezembro de 2020 da Companhia. Os proventos foram pagos 
pela Vale em 15 de março de 2021. Em Reunião do Conselho de Administração da 
Vale realizada em 17 de junho de 2021, foi aprovada a deliberação de dividendos 
no montante de R$ 11 bilhões, correspondente ao valor total bruto de R$ 2,177096 
por ação ordinária, cabendo a Litela o montante de R$ 32.696, que foi pago pela 
Vale em 30 de junho de 2021. Em reunião do Conselho de Administração da Vale 
realizada em 16 de setembro de 2021, foi aprovada a deliberação de dividendos no 
montante de R$ 40,2 bilhões, correspondente ao valor total bruto de R$ 8,197239por 
ação ordinária, cabendo a Litela o montante de R$ 122.402, que foi pago pela Vale 
em 30 de setembro de 2021. 8 Tributos a pagar:

2021 2020
PIS e COFINS 21 2
Tributos retidos s/ serviços tomados 5 9
Outros tributos a pagar 11 3

37 14
9 Patrimônio líquido: a. Capital social - Em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 14 de novembro de 2019, foi aprovada por unanimidade a redução 
do capital social em R$ 12.279.943, sem o cancelamento de ações de emissão 
da Companhia, mediante a entrega de 386.040.325 ações de emissão da Vale 
detidas pela Companhia aos seus acionistas, na proporção da participação 
de cada um no capital da Litela. Em 17 de janeiro de 2020, após o decurso do 
prazo de oposição dos credores de 60 dias da referida redução, o capital social 
da Companhia foi então reduzido de fato e em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
está apresentado no montante de R$ 8.483.797. Diante disso, o capital social 
subscrito e integralizado, que compõe o patrimônio líquido para fins contábeis em 
31 de dezembro de 2021 e 2020, é composto por 196.713.125 ações ordinárias, 
todas sem valor nominal. A participação acionária em 31 de dezembro de 2020 
estava assim distribuída:

Acionistas
Quantidade 

de ações
% de par-
ticipação

Fundo de Investimento em Ações Banco do Brasil
  Carteira Ativa 158.594.404 80,62%
Fundo de Investimento em Ações Carteira Ativa II 22.625.093 11,50%
Fundação Petrobrás de Seguridade Social -
  PETROS 13.648.434 6,94%
Singular Fundo de Investimento em Ações 1.844.881 0,94%
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 157 <0,00%
Fundação CESP 156 <0,00%

196.713.125 100,00%
Durante primeiro trimestre de 2021, os fundos exclusivos Fundo de Investimento 
em Ações Banco do Brasil Carteira Ativa e Fundo de Investimento em Ações 
Carteira Ativa II transferiram as totalidades de suas ações detidas da Litel aos seus 
acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI 
e Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, respectivamente. Diante 
disso, em 31 de dezembro de 2021 a participação acionária está assim distribuída:

Acionistas

Quantidade 
de ações 

ON
% de par-
ticipação

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
  do Brasil - PREVI 158.594.404 80,62%
Fundação Petrobrás de Seguridade Social -
  PETROS 13.648.434 6,94%
Singular Fundo de Investimento em Ações 1.844.881 0,94%
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 22.625.250 11,50%
Fundação CESP 156 <0,00%

196.713.125 100,00%
b. Reserva legal - A reserva legal é calculada com base em 5% de seu lucro líquido 
conforme previsto na legislação em vigor, limitada a 20% do capital social. Com a 
deliberação pela dissolução da Companhia (vide nota explicativa nº 1), a reserva 
legal deixou de ser constituída a partir do exercício de 2020. c. Reserva de lucros 
a partilhar - Considerando a deliberação tomada pelos acionistas em Assembleia 
Geral Extraordinária, iniciada em 10 de dezembro de 2020, suspensa, retomada e 
encerrada em 18 de dezembro de 2020, no sentido da dissolução da Companhia, 
e também que, dada essa característica jurídico/operacional de liquidação, em 
que até a sua conclusão não se efetuará provisionamentos de dividendos e/ou 
reservas, criou-se no patrimônio líquido a rubrica reserva de lucros a partilhar, que 
se destina a acumular todo o resultado apurado no período da liquidação.  Em 31 
de dezembro de 2021, o saldo da reserva de lucros a partilhar é de R$ 11.494.521 
(R$ 4.098.071 em 2020). d. Ajustes de avaliação patrimonial: Em atendimento 
ao CPC 18 - Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento 
controlado em conjunto (IAS 28), a Companhia reconhece de forma reflexa todas 
as movimentações ocorridas no patrimônio líquido da Vale, classificadas como 
resultados abrangentes. O movimento reflexo do investimento refere-se aos ganhos 
e perdas não realizados, decorrentes, basicamente, de ajustes de conversão e de 
instrumentos financeiros, de obrigações com benefícios de aposentadoria e efeitos 
derivados do seu programa de recompra de ações. Em 31 de dezembro de 2021 o 
saldo é de R$ 80.648 (R$ 7.161.086 em 31 de dezembro de 2020). Essa variação 
se deu em função da diminuição no percentual de participação que a Companhia 
detinha em Vale (vide nota explicativa nº 2.6). e. Distribuição de resultados - Aos 
acionistas é assegurada, anualmente, a distribuição de dividendos obrigatórios 
correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício ajustado de acordo com a lei 
societária. Com a deliberação pela dissolução da Companhia (vide nota explicativa 
nº 1), deixou-se de constituir os dividendos mínimos obrigatórios a partir do exercício 
2021. f. Lucro básico por ação - O lucro básico por ação é calculado mediante 
a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média 
ponderada do total de ações emitidas durante o exercício. Em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, não houve variação na quantidade de ações ordinárias da Companhia.

2021 2020
Lucro líquido do exercício  7.407.048  6.325.451 
Média ponderada de ações em poder dos acionistas  196.713  196.713 
Lucro básico e diluído por ação – R$  37,65  32,16
g. Dividendos e juros sobre capital próprio - Na Reunião do Conselho de Admi-
nistração, ocorrida em 11 de agosto de 2020, foi aprovada a deliberação de juros 
sobre capital próprio no montante de R$ 221.000, correspondente ao valor total 
bruto de R$ 1,123463419 por ação ordinária, como antecipação do resultado do 
exercício 2020,que foi pago aos acionistas em 17 de agosto de 2020. Na Reunião 
do Conselho de Administração, ocorrida em 30 de setembro de 2020, foi aprovada a 
deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R$ 60.300, correspondente 
ao valor total bruto de R$ 0,306537756 por ação ordinária. No mesmo ato foram 

deliberados também dividendos no montante de R$ 1.204.114, correspondente ao 
valor total bruto de R$ 6,121167109 por ação ordinária. Ambos foram declarados 
como antecipação do resultado do exercício 2020,que foram pagos aos acionistas 
em 7 de outubro de 2020. Com a deliberação pela dissolução da Companhia (vide 
nota explicativa nº 1), deixou-se de distribuir proventos a partir do exercício 2021. 
Dessa forma, a movimentação dos proventos propostos e pagos pela Administra-
ção aos acionistas da Companhia, referentes ao exercício de 2021e de 2020,está 
composta da seguinte forma:

2021 2020
Saldo inicial - 482.300
JCP deliberados no exercício - 281.300
Pagamento de JCP no exercício - (763.600)
Dividendos deliberados no exercício - 1.204.114
Pagamento de dividendos no exercício - (1.204.114)
Saldo final - -
h. Partilha antecipada de ativos - Considerando o desconhecimento da existência 
de débitos pendentes da Companhia, bem como que os recursos financeiros dis-
poníveis superam em muito as possíveis obrigações financeiras que a Companhia 
ainda possa ter até a finalização de seu processo de liquidação, foram deliberadas 
partilhas antecipadas de ativos, nos termos do art. 215, §1º da lei 6.404/76, no 
montante de R$ 19.384.556, dos quais, R$ 19.152.156 foi mediante a entrega de 
504.801.150 ações de Vale detidas pela Companhia e R$ 232.400 foi mediante 
a entrega de disponibilidades. 10 Debêntures liquidadas: Em 20 de janeiro de 
2020, a Companhia realizou a sua primeira emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total 
de R$ 170 milhões, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, 
nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. 
Foram emitidas 170.000 debêntures, cada uma com o valor nominal de R$ 1.000,00, 
sendo remuneradas ao custo de 100% do CDI + 1,125% a.a. Em 30 de março de 
2020, a Companhia realizou sua segunda emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total 
de R$ 70 milhões, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, 
nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. 
Foram emitidas 70.000 debêntures, cada uma com o valor nominal de R$ 1.000,00, 
sendo remuneradas ao custo de 100% do CDI + 2% a.a.. As debêntures foram 
reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na tran-
sação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os saldos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os 
recursos captados por meio da emissão de debêntures foram utilizados para reforço 
de caixa da Companhia. Diante do evento de recebimento dos Juros sobre capital 
próprio (nota explicativa nº 7.ii), a Companhia, conforme previsto nas cláusulas 
5.21.1. dos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª e da 2ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, 
em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos”, realizou, no 
dia 12 de agosto de 2020, os resgates antecipados da totalidade das debêntures 
(valor nominal unitário de R$ 240.000, acrescido dos juros remuneratórios devidos 
até essa data, calculados pro rata temporis de R$ 5.200, que foi reconhecido no 
resultado do exercício em Despesas financeiras). Com a liquidação das debêntures 
também foram reconhecidos no resultado do exercício as despesas de captação, 
no valor de R$ 2.572.
11 Despesas administrativas:

2021 2020
Serviços (consultoria, infraestrutura e outros) (1.488) (1.608)
Propaganda e publicidade (76) (61)
Tributos (1.155) (47.948)
Remuneração de conselheiros e diretores e encargos (242) (67)
Outras (10) (12)

(2.971) (49.696)
(*) Referem-se, basicamente, ao PIS e COFINS incidentes sobre o montante de 
JCP deliberado pela Vale. 12 Resultado financeiro:

2021 2020
Receitas financeiras
Juros SELIC s/ créditos fiscais  2.592 4
Rendimento s/ aplicações financeiras  1.713  1.741 

 4.305  1.745 
Despesas financeiras
Juros s/ debêntures  -  (5.200)
Multas e encargos  -  (676)
PIS e COFINS s/ receita financeira  (200)  (82)
IOF s/ resgate de aplicações financeiras  -  (54)
Outras despesas financeiras  (2) (1)

 (202)  (6.013)
 4.103  (4.268)

13 Reconciliação dos tributos sobre o lucro – Demonstração do resultado
2021 2020

Lucro antes dos tributos sobre o lucro 7.407.048 6.356.449
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação
  - 34% 2.518.397 2.161.193
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: (2.530.143) (2.119.340)
Receita de juros sobre o capital próprio 4.243 176.240
Benefício tributário sobre os juros sobre o capital
  próprio - (95.642)
Resultado de equivalência patrimonial (127.171) (920.168)
Resultado de variação de percentual de participação
  societária 156.763 (180.777)
Resultados abrangentes na realização do
  investimento (2.610.313) (1.202.030)
Ágio na realização do investimento 34.838 96.134
Ajuste a valor justo reflexo na realização do
  investimento 11.497 6.928
Outros - (24)
Tributos sobre o lucro antes da compensação
  dos prejuízos fiscais 11.746 41.853
Prejuízos fiscais não reconhecidos no exercício 11.746 (10.855)
Tributos sobre o lucro - 30.998
A variação na despesa de IRPJ e CSLL entre 2021 e 2020, se deu preponderante-
mente pela queda na receita de JCP em 2021, resultante da diminuição relevante na 
participação societária anteriormente detida por ela em Vale. No exercício de 2021, 
o saldo de prejuízo fiscal é de R$ 49.412 e saldo de base negativa de CSLL é de R$ 
34.546, cujo IRPJ e CSLL diferidos são respectivamente de R$ 12.353 (25% sobre 
R$ 49.412) e R$ 3.109 (9% sobre R$ 34.546), os quais não foram reconhecidos na 
contabilidade, por não ser possível afirmar se suas realizações são, presentemente, 
consideradas prováveis. Em 2020 o saldo de prejuízo fiscal era de R$ 14.867 e não 
havia base negativa de contribuição social, o IRPJ diferido era de R$ 3.717 (25% 
sobre R$ 14.867). 14 Partes relacionadas e remuneração dos administradores: 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, exceto pelos dividendos e juros sobre o capital 
próprio a pagar e receber e aplicações em detidas no Banco do Brasil (conforme 
nota explicativa nº 5), a Litela não tem quaisquer saldos e/ou transações inseridas 
ou não inseridas no seu contexto operacional, bem como não possui quaisquer 
dependência econômica, financeira ou tecnológica com fornecedores, clientes 
ou financiadores com os quais a Companhia mantém uma relação comercial. O 
Conselho de Administração da Companhia faz jus à remuneração mensal de R$ 
10 para cada membro, conforme deliberação ocorrida na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 29 de maio de 2020. O total pago em 2021 foi de R$ 
202. Não houve pagamentos aos conselheiros em 2020. Na Reunião do Conselho 
de Administração, realizada em 10 de dezembro de 2020, foi aprovada a destituição 
da diretoria da Companhia em virtude da nomeação do seu Liquidante. Diante disso, 
não houve pagamentos à diretoria em 2021. Em 2020, cada membro da diretoria 
da Companhia fazia jus à remuneração mensal de R$ 4e o total pago foi de R$ 44. 
15 Eventos subsequentes: Em Reunião do Conselho de Administração da Vale 
realizada em 24 de fevereiro de 2022, foi aprovada a deliberação de proventos no 
montante de R$ 17.849.000, correspondente ao valor total bruto de R$ 3,701840 
por ação ordinária, cabendo a Litela o montante de R$ 55.536 a título de dividendos, 
que foi pago em 16 de março de 2022.

Eximia Capital Partners Ltda.
Liquidante Nomeado da Companhia

Flávio Freitas Thomaz Pereira
Contador CRC RJ 081603/O

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia Aberta - CNPJ: 05.495.546/0001-
84. O Liquidante da Litela, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º 
do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discuti-
ram e concordaram com as demonstrações financeiras da Litela relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Atenciosamente, Eximia Capital 
Partners Ltda. - Liquidante Nomeado da Companhia.
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia Aberta - CNPJ: 05.495.546/0001-
84. O Liquidante da Litela, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do arti-
go 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e con-
cordaram com as opiniões expressas no relatório da PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes Ltda., relativamente às demonstrações financeiras 
da Litela referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Atencio-
samente, Eximia Capital Partners Ltda. - Liquidante Nomeado da Companhia.
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APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 

Litela Participações S.A. - Em Liquidação
CNPJ nº 05.495.546/0001-84

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Aos Liquidante e 
Acionistas - Litela Participações S.A. – Em Liquidação. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Litela 
Participações S.A. – Em Liquidação (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Litela Participações S.A.– Em Liquidação em 31 de dezembro 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 e 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 audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabi-
lidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Ênfase: Dissolução da Companhia e início do seu processo de liquidação - Chama-
mos a atenção para as Notas 1 e 2.1 às demonstrações financeiras, que se referem (i) à aprovação em Assembleia 
Geral Extraordinária da dissolução a Companhia e início de seu processo de liquidação; e (ii) a consideração de que 
o processo de liquidação e dissolução se dará subsequentemente a 31 de dezembro de 2022. As demonstrações 
financeiras foram, portanto, preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a esse assunto.
Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso 
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses 
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo 
e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Ênfase – Dissolução 
da Companhia e início do seu processo de liquidação”, determinamos que o assunto descrito abaixo é o 
Principal Assunto de Auditoria e a nossa respectiva abordagem de auditoria, mantiveram-se substancial-
mente consistentes com àqueles do ano anterior.
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Porque é um PAA - Investimentos – Vale S.A. (“Vale”) – (Nota explicativa 7): O investimento na Vale representa 
parte substancial dos ativos da Companhia, registrado na rubrica “Investimentos” e contabilizado por equivalência 
patrimonial. A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto, produtora global de minério de ferro e pelotas, dentre 
outros recursos minerais. Em razão do rompimento da barragem de Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019, 
a Vale ainda mantém registradas em seu balanço provisões para descaracterização de barragens, acordos firmados 
e indenizações. Essas provisões são reavaliadas pela Vale quando necessário em razão de novas informações e 
circunstâncias. Em 31 de dezembro de 2021, o valor de adições nessas provisões impactou o resultado da Vale no 
montante de R$ 14.379 mil. Devido à natureza das incertezas quanto à mensuração dos impactos contábeis inerentes 
a esse tipo de evento, os valores reconhecidos e divulgados deverão ser revistos e poderão vir a ser ajustados de for-
ma significativa em períodos futuros, à medida que novos fatos e circunstâncias sejam conhecidos. Adicionalmente, 
as demonstrações financeiras da Vale apresentam outras estimativas contábeis significativas que requerem elevado 
nível de julgamento para mensuração e registro das transações e saldos contábeis, dentre elas provisões para con-
tingências tributárias. Em função do exposto acima sobre o investimento na Vale, esse assunto foi considerado como 
foco em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria - Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, 
testes sobre a apuração da equivalência patrimonial sobre o investimento na Vale. Os procedimentos de auditoria 
envolveram, adicionalmente, a consideração dos trabalhos executados e conclusões dos auditores independentes da 
Vale quanto à razoabilidade das premissas e metodologia aplicadas pela administração. Também, efetuamos leitura 
das divulgações nas demonstrações financeiras da Companhia, à luz dos requisitos contábeis. Consideramos que as 
divulgações efetuadas são consistentes com as informações obtidas em nossos trabalhos.
Outros assuntos: Demonstração do Valor Adicionado - A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Compa-
nhia e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de audito-
ria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e regis-
tros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demons-
tração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os cri-
térios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras to-
madas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório  
do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Rela-

tório do Liquidante. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório do Liquidante e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório do Liquidante e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obti-
do 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 do Liquidante, somos requeridos a comunicar esse fato. Não te-
mos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações 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 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações finan-
ceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre 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 de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras 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 respos-
ta 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 in-
tencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das 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 estru-
tura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da coligada 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria considerando essa investida e, consequentemente, pela opinião de auditoria 
da Companhia. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcan-
ce da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as defici-
ências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas re-
levantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nos-
so 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, 30 de março de 2022. PricewaterhouseCoopers 
- Auditores Independentes Ltda. - CRC 2SP000160/O-5. Patricio Marques Roche - Contador CRC 1RJ081115/O-4.
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Bonaire Participações S.A.
CNPJ/MF 02.117.801/0001-67 - EM LIQUIDAÇÃO

CONTINUA

Relatório do Liquidante em 31 de dezembro de 2021:1 – Contexto operacio-
nal: A Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Bonaire” ou “Companhia”) 
é uma sociedade por ações, de capital aberto, constituída em 29 de agosto de 
1997, que tem por objeto a participação como acionista da Companhia Paulista 
de Força e Luz - CPFL, de forma direta ou indireta, bem como em empresas 
em que os acionistas diretos ou indiretos da CPFL venham a participar como 
quotista ou acionista. A sede da Companhia está localizada na Rua da Assem-
bleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e no Estado do Rio 
de Janeiro. A atividade preponderante da Companhia era a participação direta 
como acionista da holdingCPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”), que através 
de suas subsidiárias: (i) distribui energia elétrica para consumidores em suas 
áreas de concessão, (ii) gera energia elétrica e está desenvolvendo projetos de 
geração e (iii) comercializa energia elétrica e fornece serviços de valor agregado 
relacionados ao setor elétrico. Em Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia realizada em 24 de novembro de 2017, foi deliberada a adesão à 
Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da CPFL Energia 
(“OPA”). Diante disso, em 30 de novembro de 2017 foi alienada a totalidade 
de ações da CPFL Energia detidas pela Companhia.  Com a alienação acima 
mencionada, a Bonaire deixou de ter participação em outras sociedades, ficando 
a cargo de sua Administração analisar e decidir sobre sua continuidade. Desse 
modo, foi deliberado e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida 
em 27 de dezembro de 2018, a dissolução da Companhia e início do processo 
de liquidação, nos termos do artigo 206, I, c, da Lei nº 6.404/76. No mesmo ato, 
foi deliberado por unanimidade a dissolução do Conselho de Administração e 
a instalação do Conselho Fiscal que permanecerá em funcionamento durante 
todo o período de liquidação. Foi deliberado ainda, a nomeação de Carlos Edu-
ardo Reich de Sampaio como liquidante da Companhia. Em Assembleia Geral 
Ordinária de Extraordinária realizada em 29 de maio de 2020, foi aprovada a 
destituição do liquidante Carlos Eduardo Reich de Sampaio e a nomeação da 
empresa Eximia Capital Partners como novo liquidante da Companhia. A Com-
panhia é parte envolvida em processos de natureza tributária e possui créditos 
fiscais em processo de restituição na Receita Federal do Brasil, consequente-
mente, a sua extinção está condicionada à conclusão de tais processos, não 
sendo possível mensurar a data de encerramento do período de Liquidação da 
Companhia. 2 – Aspectos econômicos e financeiros: No exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, a Companhia adotou o novo pronunciamento técnico 
CPC Liquidação – Entidades em liquidação, aprovado pela Resolução CVM 
nº 28, onde estabelece critérios e procedimentos contábeis específicos para 
entidade em liquidação, no que tange ao reconhecimento e mensuração dos 
ativos e passivos e divulgação e apresentação das demonstrações financeiras 
exigidas por esse pronunciamento. Em virtude da adoção do supracitado CPC, 
alguns demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
e Demonstração dos Fluxos de Caixa) foram excluídos das demonstrações 
financeiras. A fim de facilitar do acompanhamento anual da Administração da 
Companhia, sem prejuízo aos requerimentos emanados pelo pronunciamento 
técnico e resolução CVM descritos acima, optamos por apresentá-los no relatório 
do Liquidante, conforme abaixo: 

a) Balanço Patrimonial
Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.963 5.244
Total do circulante 4.963 5.244
Não circulante
Tributos a recuperar 27.118 36.736
Tributos diferidos 5.827 -
Depósitos judiciais 697 671
Total do não circulante 33.642 37.407
TOTAL DO ATIVO 38.605 42.651
Passivo
Circulante
Tributos e contribuições sociais 53 61
Contas a pagar 52 42
Total do circulante 105 103
Não circulante
Provisão para contingências 7.063 -
Total do não circulante 7.063 -
Patrimônio líquido
Capital social 42.745 42.745
Reserva de capital 9.287 9.287
Reservas de lucros 3.155 14.266
Partilha antecipada de ativos (23.750) (23.750)
Total do patrimônio líquido 31.437 42.548
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.605 42.651

b) Demonstração do Resultado do Exercício
2021 2020

Despesas administrativas (800) (698)
Provisão para contingências (17.137) 91
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras 
líquidas e impostos (17.937) (607)
Receita financeira 1.039 1.032
Despesa financeira - (2)
Resultado financeiro líquido 1.039 1.030
Resultado antes dos impostos (16.898) 423
Imposto de renda e contribuição social – Corrente (40) (56)
Imposto de renda e contribuição social – Diferido 5.827 -
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (11.111) 367
Lucro líquido (prejuízo) básico por ação (em R$): (0,16651) 0,00550
Lucro líquido (prejuízo) diluído por ação (em R$): (0,16651) 0,00550
O resultado da Companhia é composto, basicamente, pelo rendimento de aplica-
ções financeiras e atualização de juros SELIC sobre o saldo de impostos a recu-
perar, deduzido das despesas necessárias ao processo de liquidação, tais como 
gastos com assessores, advogados e demais serviços prestados por terceiros. 
A variação expressiva do resultado do exercício corrente, quando comparado ao 
apurado no exercício de 2020, é decorrente da provisão para contingências fiscais, 
no montante de R$ 17.137, reconhecida em virtude da adoção do novo CPC para 
Entidade em Liquidação, que determina o reconhecimento de provisões para 
contingências quando a probabilidade de saída de ativos para sua liquidação seja 
considerada ainda como possível pelos advogados. Sobre essa provisão, foram 
reconhecidos tributos diferidos no montante de R$ 5.827. Ainda de acordo com o 
CPC para Entidades em Liquidação que entrou em vigor em 2021, a entidade em 
liquidação deve reconhecer como passivo todos os custos e despesas, líquidas 
de eventuais receitas, que espera incorrer até o final de sua liquidação, desde que 
haja base razoável para essa estimativa. Em função da existência de processos 
judiciais de natureza tributária, bem como créditos fiscais pendentes de análise 
da Receita Federal do Brasil, conforme citado no contexto operacional, não é 
possível determinar nessa data o prazo de encerramento do período de Liquidação 
da Companhia, o que inviabiliza a mensuração da totalidade de suas receitas e 
despesas até o momento de sua extinção. A Companhia não auferiu outros re-
sultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

c) Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Reserva de 

Lucros

Ca-
pital 

social

Re-
serva 

de 
capi-

tal

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 

lucros 
a rea-

lizar

(-) 
Partilha 
anteci-

pada de 
ativos

Lucros 
acumu-

lados

Patri-
mônio 
líquido

Saldos em 31 de 
dezembro de 2019 42.745 9.287 8.550 5.349 (2.250) - 63.681
Partilha antecipada 
de ativos - - - - (21.500) - (21.500)
Lucro líquido do 
exercício - - - - - 367 367
Retenção de lucros - - - 367 - (367) -
Saldos em 31 de 
dezembro de 2020 42.745 9.287 8.550 5.716 (23.750) - 42.548
Prejuízo do exercício (11.111) (11.111)
Reversão de 
reservas - - (5.395) (5.716) - 11.111 -
Saldos em 31 de 
dezembro de 2021 42.745 9.287 3.155 - (23.750) - 31.437
- Capital Social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social da Com-
panhiaé de R$ 42.745 e está representado por 66.728.878 ações ordinárias 
escriturais sem valor nominal. A participação acionária é assim distribuída:
Acionistas Qtde ações ON Participações %
Fundação CESP 29.618.532 44,39
Fundação SISTEL de Seguridade Social 21.508.131 32,23
Fundação PETROBRAS de Seguridade 
Social – PETROS 15.198.071 22,78
Fundação SABESP de Seguridade 
Social – SABESPREV 404.144 0,60

66.728.878 100%
- Distribuição de Resultados - Com a deliberação pela dissolução da Companhia, 
aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 27 de dezembro 
de 2018, deixou-se de constituir os dividendos mínimos obrigatórios. - Reserva 
de Lucros: Reserva Legal - A reserva legal é constituída em conformidade com 

a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social na base de 5% do Lucro 
Líquido de cada exercício até atingir 20% do capital social. Em 31 de dezembro 
de 2021, parte do saldo da reserva legal foi revertida para absorção do prejuízo 
do exercício, deste modo seu saldo é de R$ 3.155 (R$ 8.550 em 31 de dezembro 
de 2020). Reserva de lucros a realizar - Foi constituída em função de lucros 
existentes economicamente, mas não disponíveis financeiramente. Durante a 
fase de liquidação da Companhia, essa reserva se destina a acumular todo o 
resultado apurado no referido período. Em 31 de dezembro de 2021, a totalidade 
do saldo da reserva de lucros a realizar foi revertida para absorção do prejuízo 
do exercício. - Partilha antecipada do ativo - Em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 10 de maio de 2019, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a 
partilha antecipada de parte do ativo remanescente da Companhia, no montante 
de R$ 2.250. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho 
de 2020, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a partilha antecipada de 
parte do ativo remanescente da Companhia, no montante de R$ 21.500. As 
partilhas antecipadas de ativos supracitadas ocorreram em decorrência do 
desconhecimento, naquelas datas, da existência de débitos pendentes da 
Companhia, e considerando que os recursos financeiros disponíveis superam 
em muito as possíveis obrigações financeiras que a Companhia ainda possa 
ter até a finalização de seu processo de liquidação.

d) Demonstração do Fluxo de Caixa
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes dos tributos (16.898) 423
Ajustes para:
Juros, variações monetárias (876) (875)
Despesa com tributos 51 51
Provisão para contingências 17.137 (91)

(586) (492)
Aumento (redução) de Ativos e Passivos 305 24.091
Restituição de crédito fiscal 275 24.168
Impostos retidos na fonte 44 2
Tributos pagos (24) (79)
Contas a pagar e outros 10 -
Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
das atividades operacionais (281) 23.599
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partilha antecipada de ativos aos acionistas - (21.500)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de 
financiamento - (21.500)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalente 
de caixa (281) 2.099
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5.244 3.145
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4.963 5.244
3 – Quadro geral dos credores: Em 31 de dezembro de 2021 a relação de 
credores da Companhia se dá conforme abaixo:
Quadro Geral de Credores em 31 de dezembro de 2021 Em Reais
Créditos fiscais 53.186 
Créditos quirografários 51.729 
Total a pagar 104.915 

CRÉDITOS FISCAIS

Natureza do tributo Competência Vencimento
Valor a pagar 
(Em Reais)

IRRF a recolher dez-21 19/01/2022 1.151
CSRF a recolher dez-21 19/01/2022 3.570 
PIS a recolher dez-21 25/01/2022 1.142 
COFINS a recolher dez-21 25/01/2022 7.026 
IRPJ a recolher dez-21 31/01/2022 25.186 
CSLL a recolher dez-21 31/01/2022 15.111 
Total a pagar   53.186 

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

Fornecedores de serviços
Compe-
tência

Vencimen-
to

Valor a pagar 
(Em Reais)

Veirano e Advogados Associados dez-21 03/01/2022 9.385 
NIC.BR Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR dez-21 07/01/2022 76 
Serfranq Serviços de Franquia Ltda - AGF dez-21 10/01/2022 35 
Eximia Capital Partners Ltda dez-21 11/01/2022 42.233 
Total a pagar   51.729 
4 – Auditores Independentes
Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, informamos que os nossos au-
ditores independentes, BDO RCS Auditores Independentes SS, não prestaram 
quaisquer outros serviços não-relacionados à auditoria externa da Bonaire.
Rio de Janeiro, 28 de marçode 2022

Eximia Capital Partners - Liquidante nomeado da Companhia
DEMONSTRAÇÃO DOS ATIVOS LÍQUIDOS 

Em 31 de dezembro de 2021 (valores expressos em milhares de reais)

Notas

Sal-
dos de 
31/12/ 
2020

DAL de 
Abertura 

31/12/ 
2021

Ajustes 
Não Caixa 
para DAL 
Abertura

DAL  
31/12/ 
2021

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa (4) 5.244 4.963 - 4.963
Tributos a recuperar (5.1) 36.736 37.192 (10.074) 27.118
Tributos diferidos (5.2) - - 5.827 5.827
Depósitos judiciais 671 697 - 697
Total dos ativos 42.651 42.852 (4.247) 38.605
Passivos
Tributos e contribuições sociais (6) 61 53 - 53
Contas a pagar 42 52 - 52
Provisão para contingências 
fiscais (7) - - 7.063 7.063
Total dos passivos 103 105 7.063 7.168
Ativos líquidos 42.548 42.747 (11.310) 31.437

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DOS ATIVOS LÍQUIDOS 
Em 31 de dezembro de 2021 (valores expressos em milhares de reais)

Nota DAL Abertura
Venda de Ativos e Serviços                    -   
Ajuste Valor de Liquidação
Caixa e equivalentes de caixa                    -   
Tributos a recuperar (5.1)           (10.074)
Tributos diferidos (5.2)               5.827 
Depósitos judiciais                    -   
Ajuste Passivos Líquidos
Tributos e contribuições sociais                    -   
Contas a pagar                    -   
Ajuste Provisões
Fiscais (5.1 e 7)             (7.063)
Gastos do Período                    -   
Perda Financeira                    -   
Variação dos Ativos Líquidos           (11.310)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO Em 31 de dezembro 
 de 2021 e 2020 (valores expressos em milhares de reais)

2021 2020
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, serviços de terceiros e outros (800) (698)
Valor adicionado bruto (800) (698)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia (800) (698)
Valor adicionado recebido em transferência (16.047) 1.172
Receitas financeiras 1.090 1.081
Provisão para contingências (17.137) 91
Valor adicionado total a distribuir (16.847) 474
Distribuição do valor adicionado (16.847) 474
Impostos, taxas e contribuições (5.736) 107
Remuneração de capitais próprios (11.111) 367
Lucros retidos (absorvidos) (11.111) 367

Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras Em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 (valores expressos em milhares de reais, exceto quando men-
cionado de outra forma). 1 Contexto Operacional: A Bonaire Participações 
S.A. – Em Liquidação (“Bonaire” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, 
de capital aberto, constituída em 29 de agosto de 1997, que tem por objeto a 
participação como acionista da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, de 
forma direta ou indireta, bem como em empresas em que os acionistas diretos 
ou indiretos da CPFL venham a participar como cotista ou acionista. A sede da 
Companhia está localizada na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 
(parte), Centro, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro. A atividade prepon-
derante da Companhia era a participação direta como acionista da holdingCP-
FL Energia S.A. (“CPFL Energia”), que através de suas subsidiárias: (i) distribui 
energia elétrica para consumidores em suas áreas de concessão, (ii) gera ener-
gia elétrica e está desenvolvendo projetos de geração e (iii) comercializa ener-
gia elétrica e fornece serviços de valor agregado relacionados ao setor elétrico. 
Em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de 
novembro de 2017 foi deliberada a adesão à Oferta Pública de Aquisição de 
Ações Ordinárias de Emissão da CPFL Energia (“OPA”). Diante disso, em 30 
de novembro de 2017 foi alienada a totalidade de ações da CPFL Energia de-
tidas pela Companhia. Dissolução da Companhia – Plano de Liquidação: 
Com a alienação dos investimentos acima mencionada, a Bonaire deixou de 
ter participação em outras sociedades, ficando a cargo de sua Administração 
analisar e decidir sobre sua continuidade. Desse modo, foi deliberado e apro-
vado em Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 27 de dezembro de 
2018, a dissolução da Companhia e início do processo de liquidação, nos termos 
do artigo 206, I, c, da Lei nº 6.404/76. No mesmo ato, foi deliberado por unani-
midade a dissolução do Conselho de Administração e a instalação do Conselho 
Fiscal que permanecerá em funcionamento durante todo o período de liquidação.
Foi deliberado ainda, a nomeação de Carlos Eduardo Reich de Sampaio como 
liquidante da Companhia. Em Assembleia Geral Ordinária de Extraordinária 
realizada em 29 de maio de 2020, foi aprovada a destituição do liquidante Car-
los Eduardo Reich de Sampaio e a nomeação da empresa Eximia Capital Part-
ners como novo liquidante da Companhia. A Companhia é parte envolvida em 
processos de natureza tributária e possui créditos fiscais em processo de res-
tituição na Receita Federal do Brasil, consequentemente, a sua extinçãoestá 
condicionada à conclusão de tais processos, não sendo possível mensurar a 
data de encerramento do período de Liquidação da Companhia. 2 Apresenta-
ção das Demonstrações Financeiras: 2.1 Base de apresentação - As de-
monstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com o CPC para Entidades em Liquidação aplicável a empresas em li-
quidação, aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM’). A prepara-
ção de demonstrações financeiras em conformidade com o CPC Entidades em 
Liquidação, devem ser distintas das companhias em continuidade, pois possuem 
características e necessidades especiais para a elaboração das demonstrações 
financeiras. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o valor 
de liquidação, os ativos estão mensurados pelos valores esperados de realiza-
ção e os passivos estão mensurados pelos valores formal e legalmente devidos. 
Com parecer favorável do Conselho Fiscal, a emissão das demonstrações fi-
nanceiras foi autorizada pelo Liquidante da Companhia em 28 de março de 
2022. 2.2 Base de mensuração -  Considerando que as demonstrações finan-
ceirasforam preparadas no pressuposto da não continuidade das operações, 
quando aplicável, os ativos foram ajustados a seus valores recuperáveis, assim 
como, foram reconhecidos todos os passivos de obrigações contratuais gerados 
pelo encerramento das operações. De acordo com o CPC para entidades em 
Liquidação que entrou em vigor em 2021, a entidade em liquidação deve reco-
nhecer como passivo todos os custos e despesas, líquidas de eventuais recei-
tas, que espera incorrer até o final de sua Liquidação, desde que haja base 
razoável para essa estimativa. Em função, do prazo indeterminado para encer-
ramento do período de Liquidação da Companhia, conforme demonstrado na 
nota explicativa nº 1, não é possível projetar as receitas e despesas até o mo-
mento de sua extinção. Ainda em virtude da adoção do novo CPC para Entida-
de em Liquidação, que determina o reconhecimento de provisões para contin-
gências quando a probabilidade de saída de ativos para sua liquidação seja 
considerada ainda como possível pelos advogados, a Companhia reconheceu 
provisão para perda de créditos fiscais(conforme descrito na nota explicativa 
nº 5.1) e provisão para contingência(conforme descrito na nota explicativa nº 
7). 2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação - Os itens incluídos nas 
demonstraçõesfinanceirassão mensurados usando a moeda do principal am-
biente econômico, no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demons-
trações financeirasestão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Companhia. 2.4 Uso de estimativas e julgamentos -  A elaboração das de-
monstraçõesfinanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Companhia faça julgamentos na determinação e no registro 
de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas 
incluem a mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em 
ativos, avaliações de riscos em contingências, provisões para imposto de renda 
e contribuição social e outras avaliações similares. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos esti-
mados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. 
Desta forma, a Companhia revisa as estimativas e as premissas adotadas de 
maneira contínua. Os ajustes oriundos no momento destas revisões são reco-
nhecidos no período em que as estimativas são revisadas e são aplicados de 
maneira prospectiva. 2.5 Demonstração do valor adicionado - A Companhia 
elaborou as demonstrações do valor adicionado (“DVA”) nos termos do pronun-
ciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são 

apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2.6 Demonstração dos ativos 
líquidos e demonstração da mutação dos ativos líquidos - A Companhia 
elaborou as demonstrações dos ativos líquidos e demonstração da mutação 
dos ativos líquidos nos termos do pronunciamento técnico CPC para Entidades 
em Liquidação, as quais são apresentadas como parte integrante das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
2.7 Efeitos COVID 19 - Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou o surto de Coronavírus (COVID-19) como uma pandemia 
e desde então vem reforçando a necessidade da adoção de medidas restritivas 
como um dos pilares de combate à pandemia, principalmente no que diz res-
peito ao distanciamento social. No Brasil, assim como em outros países do 
mundo, a pandemia provocou o fechamento de empresas em todos os segmen-
tos, afetou os processos de produção, interrompeu as cadeias de suprimentos 
e também grande redução do consumo, resultando em um impacto econômico 
significativo. Por tratar-se de uma Companhia em Liquidação, que não possui 
atividades operacionais, a Bonaire não está exposta aos riscos econômicos 
relativos à pandemia e, portanto, não houve nenhum impacto nessas demons-
trações financeiras. 3 Sumário das Principais Políticas Contábeis: As prin-
cipais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações fi-
nanceiras individuais estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas 
de maneira consistente em todos os exercícios apresentados. 3.1 Instrumen-
tos financeiros -  Ativos financeiros: Os ativos financeiros da Companhia são 
reconhecidos inicialmente na data da negociação em que a Companhia se 
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O desreco-
nhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos 
respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios 
da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Os ativos financeiros da 
Companhia possuempagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados 
em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com 
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço 
(estes são classificados como ativos não circulantes). O principal ativo finan-
ceiro que a Companhia possui é o caixa e equivalente de caixa. - Passivos fi-
nanceiros: Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que 
são originados ou na data de negociação em que a Companhia se torna parte 
das disposições contratuais do instrumento. A Companhia não possui passivos 
financeiros relevantes. Os ativos e passivos financeiros somente são compen-
sados e apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de com-
pensação dos valores e haja a intenção de liquidação em uma base líquida ou 
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 3.2 Caixa e equiva-
lentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluemdepósitos bancários e 
aplicações financeiras de curto prazo, com risco irrelevante de mudança de seu 
valor de mercado. As aplicações financeiras estão classificadas como ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado e, portanto, estão registradas ao 
valor nominal, acrescidos dos rendimentos “pro-rata temporis” até a data do 
encerramento do exercício. 3.3 Impostos e contribuições a recuperar - São 
demonstrados pelos valores originais, atualizados monetariamente de acordo 
com as disposições legais, e representam créditos fiscais associados às reten-
ções de tributos federais. 3.4 Outros ativos circulantes e não circulantes - São 
demonstrados pelos valores de custo e, quando aplicável, incluídos os rendi-
mentos e reduzidos aos valores de realização. 3.5 Passivo circulante e não 
circulante - São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas. 3.6 Imposto de renda e contribuição social -  O imposto de renda 
e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alí-
quotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável exce-
dente de R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tribu-
tável para contribuição social sobre o lucro líquido. Os tributos diferidos sobre 
o lucro são reconhecidos com base nas diferenças temporárias entre o valor 
contábil e a base fiscal dos ativos e passivos, bem como dos prejuízos fiscais 
apurados. Os ativos diferidos são compensados quando existir um direito legal-
mente exercível de compensar os ativos e passivos fiscais corrente. Os ativos 
fiscais diferidos decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças temporárias não 
são reconhecidos quando não é provável que lucros tributáveis futuros estejam 
disponíveis contra os quais as diferenças temporárias dedutíveis possam ser 
utilizadas. Os tributos correntes e diferidos são reconhecidos por meio do re-
sultado, exceto quando estiverem relacionados a itens reconhecidos em outros 
resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido. Neste caso, o 
imposto também é reconhecido em outros resultados abrangentes ou direta-
mente no patrimônio líquido, respectivamente. 3.7 Provisões - As provisões 
são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saí-
da de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e (iii) o valor possa ser 
estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente 
dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de 
uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o 
valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. A Com-
panhia reconhece provisões para causas tributarias. A avaliação da probabili-
dade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das 
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados 
externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações 
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. Em atendimento ao novo CPC para Entida-
des em Liquidação, a Companhia provisionou em contrapartida do resultado do 

exercício de 2021 os processos tributários, que se encontram em aberto, ava-
liados pelos seus consultores jurídicos com a probabilidade de perda possível. 
3.8 Adoção das normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) novas 
e revisadas - Pronunciamento CPC para Entidades em Liquidação. A norma 
deve ser adotada por toda entidade em liquidação, seja liquidação voluntária, 
liquidação por entidade reguladora, liquidação extrajudicial, liquidação judicial, 
autofalência, falência, insolvência civil e qualquer outra forma de liquidação que 
lei ou regulamento venha a definir. A norma entra em vigor a partir da determi-
nação de cada órgão regulador. Até o momento, com aprovação pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) por meio da NBC TG 900, e pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) por meio da Resolução CVM nº 28/2021, vê-se que 
ambas indicam data de adoção obrigatória a partir de 1º de junho de 2021. Em 
virtude da adoção da supracitada norma ocorreram os impactos nos saldos 
contábeis da Companhia, conforme divulgado na demonstração da mutação 
dos ativos líquidos.4 Caixa e Equivalentes de Caixa:
    2021 2020
Aplicações financeiras de liquidez imediata:
CDB - Certificado de depósito bancário   4.963 5.244

4.963 5.244
A Companhia possui seus recursos aplicados em Certificado de Depósito Ban-
cário (CDB) emitido pelo Banco Bradesco S.A. que possui rentabilidade de 
100% do CDI e liquidez imediata.
5 Imposto de Renda e Contribuição Social: 5.1 Imposto de renda e contri-
buição social a recuperar - 
    2021  2020
Imposto de renda antecipado 32.511   31.757
Contribuição social antecipado 4.680   4.950
Imposto de renda retido na fonte   1   29
(-) Provisão para perda de créditos fiscais (10.074) -
   27.118   36.736
Refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente no resgate de aplicações 
financeiras e às antecipações de imposto de renda e contribuição social. Em 
virtude do CPC para Entidades em Liquidação, que entrou em vigor em 2021 
e determina o reconhecimento de provisões para contingências quando a pro-
babilidade de saída de ativos para sua liquidação seja considerada possível ou 
provável, foi reconhecida a provisão para perda de ativos fiscais no montante 
de R$ 10.074, referente a créditos fiscais que estão sendo discutidos na esfera 
administrativa e cujos processos possuem classificação de perda possível pelos 
advogados. A Companhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos 
via Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declara-
ção de Compensação (PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos 
de imposto de renda e de contribuição social pagos a maior e não utilizados 
para a compensação dos tributos correntes. Em 31 de dezembro de 2021, o 
montante pleiteado corresponde a R$37.124 (R$ 36.639 em 31 de dezembro 
de 2020). 5.2 Tributos diferidos - Em 2021, o imposto de renda e contribuição 
social diferidos foram constituídos sobre provisão para contingências fiscais, 
conforme detalhado na nota explicativa nº7, calculados pelas alíquotas 25% e 
9%, respectivamente, como demonstrado abaixo:
  2021 2020
Provisão para perda de créditos fiscais  (10.074) -
Provisão para contingências fiscais (7.063) -
Total de provisões fiscais (17.137) -
IR Diferido (25%) 4.284 -
CS Diferido (9%) 1.543 -

5.827 -
6 Tributos e Contribuições a Pagar:

2021  2020
IRPJ e CSLL 40 56 
PIS e COFINS 8 2 
Tributos retidos s/ serviços tomados 5 3
 53 61
7 Contingências: Em atendimento ao novo CPC para Entidades em Liquida-
ção, a Companhia reconheceu provisão para contingência, no montante de R$ 
7.063, referente ao Auto de Infração lavrado para cobrança de imposto de renda 
retido na fonte sobre os juros sobre capital próprio pagos nos ano-calendário 
de 2016, 2017 e 2018, cujos processos administrativos relacionados possuem 
classificação de perda possível. Adicionalmente, a Companhia possui processo 
judicial na 3º Vara do Fórum Federal do Rio de Janeiro, cuja classificação em 
2021 é de perda remota (perda possível em 2020), no valor atualizado de R$ 
590 (R$ 538 em 2020). Trata-se de Ação Anulatória em busca de decisão judicial 
que reconheça definitivamente a improcedência dos débitos de CSLL exigidos 
pela União (Fazenda Nacional), tendo em vista que a Companhia entende deter 
o direito à integralidade do crédito de saldo negativo apurado no exercício de 
2011 (ano-calendário de 2010). Existe depósito judicial vinculado a essa ação, 
que em 31 de dezembro de 2021 é de aproximadamente R$ 697 (R$ 671 em 
2020). Em 2020 a Companhia obteve êxito nos processos administrativos nº 
10880.992925/2011-27 e nº 15251.720030/2016-27, resultado que favorece o 
êxito na ação anulatória acima referida. Diante disso, foram pagos os honorários 
de êxito no montante de R$ 91. 8 Instrumentos Financeiros: Os valores de 
realização estimados dos ativos financeiros da Companhia foram determinados 
por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas 
de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação 
dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais 
adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, neces-
sariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado. O uso de 
diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores 
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Parecer do Conselho Fiscal: Ante a ausência de resposta da CVM sobre os questionamentos formulados pela Companhia e seu auditor sobre a aplicabilidade do novo CPC de Liquidação e a necessidade de obediência aos prazos regulamentares 
de divulgação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021, os membros do Conselho Fiscal da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação no desempenho de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Finan-
ceiras compostas, nos termos do novo CPC de Liquidação, das seguintes peças contábeis: Demonstração dos Ativos Líquidos e Demonstração das Mutações dos Ativos Líquidos; as respectivas Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras; 
e, o Relatório do Liquidante, o qual inclui o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, todos relativos ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2021. Prestados os esclarecimentos necessários pelo Liquidante da Companhia, bem como realizados os exames efetuados, e, ainda, considerando o relatório sem ressalvas emitido pelos auditores independentes BDO RCS 
Auditores Independentes SS, o Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros, concluíram que os documentos acima mencionados refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação 
e, assim, opinam favoravelmente ao encaminhamento de tais documentos para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Rio de Janeiro, 28 de março de 2021. Aloísio Macário Ferreira de Souza; Douglas José Nero; Ivan Mendes do Carmo.

de realização estimados. A administração desses instrumentos é efetuada por 
meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. 
A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas 
contratadas versus as vigentes no mercado.  A Companhia não efetua aplica-
ções de caráter especulativo, seja em derivativos, seja em outro ativo de risco. 
e) Ativos financeiros - Referem-se à caixa e equivalentes de caixa. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, os valores estimados de mercado dos instrumentos 
financeiros podem ser assim demonstrados:
   2021   2020

Natureza Categoria 
Nível 

(*) 

Valor 
contá-

bil 

Valor 
de 

mer-
cado  

Valor 
contá-

bil 

Valor 
de 

mer-
cado

Caixa e equivalentes de 
caixa

 Mensura-
dos ao custo 
amortizado

 Nível 
1 4.963  4.963   5.244  5.244

Quanto à valorização dos Instrumentos Financeiros, o CPC 40 (R1) requer a 
classificação em uma hierarquia de três níveis para mensurações a valor jus-
to dos instrumentos financeiros, baseada em informações observáveis e não 
observáveis referentes à valorização de um instrumento financeiro na data de 
mensuração. Os três níveis de hierarquia de valor justo são: (i) Nível 1: Preços 
cotados em mercado ativo para instrumentos idênticos; (ii) Nível 2: Informações 
observáveis diferentes dos preços cotados em mercado ativo que são obser-
váveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente 
(derivados dos preços) e, (iii) Nível 3: Instrumentos cujos fatores relevantes não 
são dados observáveis de mercado. f) Risco de crédito - A contratação e o 
controle de operações financeiras são efetuados através de critérios gerenciais 
periodicamente revisados que consideram requisitos de solidez financeira, con-
fiabilidade e perfil de mercado da entidade com a qual são realizadas. Este risco 
é avaliado como baixo, tendo em vista a natureza das operações da Companhia. 
g) Risco de taxa de juros - O resultado financeiro da Companhia está suscetível 

a variações decorrentes das operações com aplicações financeiras indexadas 
ao CDI. Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia vir a incorrer 
em resultado financeiro menor por conta de flutuações nas taxas de juros, que 
reduzem as receitas financeiras relativas a estas aplicações. h) Risco de taxa 
de câmbio - A Companhia não está suscetível a este risco, uma vez que não 
possui operações atreladas a moeda estrangeira. i) Análise de sensibilidade 
- Em consonância com a Instrução CVM n° 475/08, a Companhia realiza análise 
de sensibilidade dos principais riscos aos quais seus instrumentos financeiros 

estão expostos, basicamente representados por variação da taxa de juros, con-
forme demonstrado: Supondo: (i) que o cenário de exposição dos instrumentos 
financeiros indexados a taxas de juros variáveis em 31 de dezembro de 2021 seja 
mantido, e (ii) que o CDI anual acumulado nos últimos 12 meses, para esta data 
base, permaneça estável (CDI: 4,39% a.a.), os efeitos que seriam registrados 
nas demonstrações financeiras para os próximos 12 meses seria uma receita 
financeira de R$ 218. Caso ocorram oscilações no CDI de acordo com os três 
cenários definidos, o valor da receita financeira líquida seria impactado em:

Instrumentos
Exposição 

(R$ mil) Risco Cenário 1 (*) 
Redução do índice 

em 25% (**) 
Redução do índice 

em 50% (**)
Instrumentos financeiros ativos  4.963  baixa do CDI 367 221 75 
Total de variação da receita financeira 367 221 75 
(*) Para a análise de sensibilidade do cenário 1 foi considerado o CDI de 11,79% 
conforme informações disponibilizadas pelo mercado e comparadas com o 
CDI acumulado dos últimos 12 meses. (**) Conforme requerimento da Instru-
ção CVM n° 475/08, os percentuais de redução dos índices foram aplicados 
sobre os índices do cenário 1. 9 Partes Relacionadas e Remuneração dos 
Administradores: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não tem 
quaisquer saldos e/ou transações inseridas ou não inseridas no seu contexto 
operacional com partes relacionadas, bem como não possui quaisquer depen-

dências econômicas, financeiras ou tecnológicas com fornecedores, clientes ou 
financiadores com os quais a Companhia mantém uma relação comercial. Em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 aCompanhia não realizou qualquer pagamento 
ao pessoal-chave da Administração, assim como não há remuneração baseada 
em ações da própria Companhia ou incentivos de longo prazo.

Eximia Capital Partners – Liquidante nomeado da Companhia
Flávio Freitas Thomaz Pereira – Contador CRC RJ 081603/O-0

Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação. Declaração do Liquidante sobre as Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021: Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. Pela presente, em atenção ao disposto no art. 25, inciso V da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, 
declaro que, na qualidade de Liquidante da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Companhia”), revisei, discuti e concordo com as informações contidas nas 
demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Atenciosamente, Eximia Capital Partners 
Liquidante nomeado da Companhia.
Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação. Declaração do Liquidante sobre o Relatório dos Auditores Independentes
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021: Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. Pela presente, em atenção ao disposto no art. 25, inciso V da Ins-
trução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, declaro que, na qualidade de Liquidante da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Companhia”), revisei, 
discuti e concordo com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes BDO RCS Auditores Independentes SS, relativo às demonstrações 
financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais findosem 31 de dezembro de 2021 e 2020. Atenciosamente, Eximia Capital Partners Liquidante 
nomeado da Companhia.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras: Aos Acionistas, Conselheiros e Adminis-
tradores da Bonaire Participações S.A. (Em liquidação). Rio de janeiro – RJ. Opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras: Examinamos as demonstrações financeiras da Bonaire Participações S.A. - Em Liquidação(“Companhia”), que 
compreendem as demonstrações do ativo líquido de abertura em 31 de dezembro de 2021, e as mutações dos ativos lí-
quidos 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 adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bonaire Participações S.A. - Em Liquidação, 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a Entidades em liquidação. Base para opinião sobre as demonstrações 
financeiras: 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”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Ênfase: Descontinuidade operacional e dissolução da Companhia - Conforme mencionado em Nota Explicativa nº 1 
e 2.2 às demonstrações financeiras, a Administração da Companhia decidiu pelo processo de liquidação e encerramento 
de suas operações, nos termos do artigo 206, I, C, da Lei nº 6.404/76, aprovada por unanimidade em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), ocorrida em 27 de dezembro de 2018. A Companhia é parte envolvida em processos de natureza 
tributária e possui créditos fiscais a serem restituídos pela Receita Federal do Brasil (RFB) mencionado na Nota Explicati-
va nº 5.1. Consequentemente, a sua extinção está condicionada à conclusão de tais processos. Nossa opinião não está 
sendo ressalvada em função desse assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são 
aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação 
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses 
assuntos. Além dos assuntos descritos na seção “Descontinuidade operacional e dissolução da Companhia” determinamos 
que os assuntosdescritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Reali-
zação dos impostos a recuperar – Imposto de Renda e Contribuição Social : Conforme mencionado na Nota Explica-
tiva nº 5.1 às demonstrações financeiras, a Companhia possui tributos compensáveis que são compostos, principalmente, 
por Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre aplicações financeiras e antecipações de Imposto de Renda e 
Contribuição Social nos montantes de R$ 32.511 mil e R$ 4.680 mil, respectivamente. A Companhia envia regularmente 
à Receita Federal do Brasil (RFB) requerimentos via Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e 
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Imposto de Renda e de Contri-
buição Social pagos a maior e não utilizados para a compensação dos tributos correntes. Em 31 de dezembro de 2021, o 
montante pleiteado corresponde a R$ 37.124 mil. Por ser o maior ativo da Companhia, bem como pelo julgamento da 
Administração acerca da realização desses créditos, consideramos este item como um principal assunto de auditoria. 
Resposta da auditoria sobre o assunto: Avaliamos o desenho, implementação e efetividade operacional dos controles 
internos chave relacionados a esses créditos tributários. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, testes sobre o 
confronto entre obrigação acessória que formaliza o crédito para autoridade tributária e o controle gerencial que suporta o 
número contábil, realizamos a atualização monetária do respectivo ativo com a taxa Selic. Também avaliamos se as divul-
gações efetuadas nas demonstrações financeiras estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Com 
base nos resultados dos procedimentos executados e nas evidências obtidas, consideramos que a recuperação e divul-
gação dos referidos créditos tributários são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas emconjunto. 
Adoção inicial do CPC Liquidação – Entidades em liquidação - Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 3.8 às 
demonstrações financeiras, a Companhia adotou o referido pronunciamento técnico, aprovado pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis – CPC e pela Resolução CVM nº 28, onde estabelece critérios e procedimentos contábeis específicos 
para entidade em liquidação, no que tange ao reconhecimento e mensuração dos ativos e passivos e divulgação e apre-
sentação das demonstrações financeiras exigidas por esse pronunciamento. Devido a relevância do assunto, no que 
tange a forma de reconhecimento e mensuração dos ativos e passivos no pressuposto da liquidação, dos critérios de di-
vulgação exigidos, principalmente no que diz respeito ao plano de liquidação e seu atual estágio, e na forma de apresen-
tação das demonstrações financeiras exigidas,consideramos este item como um principal assunto de auditoria. Respos-
ta da auditoria sobre o assunto - Avaliamos o desenho, implementação e efetividade operacional dos controles internos 
chave relacionados a adoção do referido pronunciamento. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, testes sobre a 
adequação do critério de reconhecimento e mensuração dos ativos e passivos, revisão da preparação das demonstrações 
financeiras exigidas.Também avaliamos se as divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras estão de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades em liquidação.Com base nos resultados dos procedimen-
tos executados e nas evidências obtidas, consideramos que os critérios e procedimentos contábeis específicos para enti-
dades em liquidação, descritos no pronunciamento técnico CPC Liquidação – Entidades em liquidação e na resolução CVM 
nº28, são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstrações 
do Valor Adicionado (DVA) - As Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de de-

zembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como informação 
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria 
das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações 
estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conte-
údo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC nº 09 - Demonstração do Valor Adiciona-
do. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente preparadas, em todos os aspec-
tos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações finan-
ceiras e o relatório do auditor: O Liquidante da Companhia é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório do Liquidante. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório do Liquidante 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório do Liquidante 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 do liquidante somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: O Liqui-
dante é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil,aplicáveis a Entidades em liquidação (CPC-Liquidação) e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou por erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, o Liquidante da 
Companhia levou em consideração a decisão da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 27 de dezembro de 2018, que 
determina a liquidação da Companhia e, dessa forma, proceder aos registros contábeis aplicáveis às circunstâncias. O 
Liquidante da Companhia é aquele com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras 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 influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demons-
trações 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 resul-
tante 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 rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; •Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pelo Liquidante; •Conclu-
ímos sobre a adequação do uso, pelo Liquidante, da base contábil de liquidação da Companhia e, com base na decisão 
dos acionistas em AGE de 27 de dezembro de 2018; •Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações 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 o Li-
quidante a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Fornecemos também, aos responsáveis pela governança, declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos 
ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com o Liquidante, determinamos aqueles que foram con-
siderados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente, e que, dessa manei-
ra 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, 28 de março de 2022.
BDO RCS
Auditores Independentes SS Cristiano Mendes de Oliveira
CRC 2 SP 013846/F Contador CRC 1 RJ078157/0-2
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020(Em milhares de Reais)

 Banco  Conglomerado Financeiro 
2º semestre Exercício 2º semestre Exercício

 2021 2021 2020  2021 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do semestre/exercícios antes do imposto de renda e contribuição social  59.777  111.304  87.633  77.523  155.496  165.700 
 Ajustes ao lucro líquido:  2.211  6.396  3.916  8.129  17.274  17.027 
 ( Reversão)/ Provisão para crédito de liquidação duvidosa  9  13  (11)  31  -  (402)
Depreciação e amortização  546  1.093  512  5.630  10.386  7.491 
 Resultado de participação em controlada  -  -  -  (38)  (37)  2.509 
 Pagamento baseado em ações  1.589  5.202  3.490  2.490  6.914  4.930 
 Perda na alienação de ativo  -  -  -  1  1  189 
Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  (109)  (195)  2.468 
 Ajuste a valor justo TVM  67  88  (75)  124  205  (158)
 Lucro líquido ajustado:  61.988  117.700  91.549  85.652  172.770  182.727 
Variação de ativos e passivos
 (Aumento) em títulos e valores mobiliários  (47.691)  (46.274)  (10.836)  (83.980)  (58.539)  (85.222)
 (Aumento)/Redução em relações interfinanceiras - créditos vinculados  124  314  (4.514)  124  314  (4.514)
 (Aumento) em outros créditos - rendas a receber  (1.364)  (2.446)  (3.009)  (3.727)  (2.340)  (5.815)
 Redução em outros créditos - diversos  935  42.236  26.458  3.270  54.941  47.554 
 Aumento/(Redução) em depósitos à vista  (59.631)  (187.179)  40.595  (59.813)  (187.328)  40.521 
 Aumento/(Redução) em obrigações sociais e estatutárias  3.073  (5)  1.744  11.419  263  7.672 
 Aumento/(Redução) em obrigações fiscais e previdenciarias  2.122  (41.856)  (25.196)  7.408  (76.998)  (43.648)
 Aumento/(Redução) em captações no mercado aberto  (382.385)  889.849  -  (382.385)  889.849  - 
 Aumento/(Redução) em outras obrigações  (959)  1.242  299  (29.167)  11.150  5.074 
 Imposto de renda e contribuição social pagos  (6.704)  (44.401)  (28.091)  (16.720)  (75.925)  (51.520)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  (430.492)  729.180  88.999  (467.919)  728.157  92.829 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado de uso  (16)  (16)  (5.383)  (4.131)  (7.968)  (16.020)
Alienação de imobilizado de uso  -  -  -  -  -  (189)
Aquisição de intangivel  -  -  -  (9.255)  (12.369)  (7.878)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento  (16)  (16)  (5.383)  (13.386)  (20.337)  (24.087)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital prórpio  (526)  (526)  (450)  (719)  (719)  (976)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento  (526)  (526)  (450)  (719)  (719)  (976)
Aumento/Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  (431.034)  728.638  83.166  (482.024)  707.101  67.766 
Saldo no início do semestre/exercícios  1.743.361  583.689  500.523  1.818.892  629.767  562.001 
Saldo no fim do semestre/exercícios  1.312.327  1.312.327  583.689  1.336.868  1.336.868  629.767 
Aumento/Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  (431.034)  728.638  83.166  (482.024)  707.101  67.766 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e do 
público em geral o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais do BNY Mellon Banco S.A. 
e as demonstrações financeiras combinadas do Conglomerado Financeiro, elaboradas de acordo com as normas es-
tabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil 
(BACEN), referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020. Grupo BNY Mellon no Brasil: O Grupo BNY 
Mellon atua no Brasil desde 1997, com sua sede localizada na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde mantém estruturas 
de Banco Comercial e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A evolução do portfólio de serviços financeiros e 
as alterações na estrutura societária fortaleceram a imagem de uma empresa que se adapta às mudanças ocorridas no 
mercado e às necessidades de seus clientes com técnica e criatividade. Atualmente, o BNY Mellon no Brasil é um dos 
líderes em serviços financeiros prestando serviços de custódia e de administração fiduciária de fundos de investimento 
para gestores independentes associados à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais - e para uma gama de investidores institucionais, preponderantemente fundações, seguradoras e sociedades 
de capitalização. Em 31 de dezembro de 2021, a BNY Mellon Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, possuía 
R$ 647 bilhões em ativos sob sua administração (em 31 de dezembro de 2020, possuía R$ 684 bilhões). Conforme 
divulgado pelo Ranking ANBIMA, em 31 de dezembro de 2021, o Banco BNY Mellon possuía 293 bilhões em ativos 
sob custódia (em 31 de dezembro de 2020, possuía R$ 315 bilhões). Anteriormente o critério de divulgação dos ativos 
custodiados considerava o Patrimônio líquido dos Fundos administrados pela DTVM sob custódia do BNY Mellon Banco. 
Grupo BNY Mellon no mundo: O BNY Mellon foi constituído em julho de 2007 a partir da fusão do The Bank of New 
York Company, Inc. com a Mellon Financial Corporation. A combinação dessas duas instituições financeiras tradicionais 
e ricas em história resultou em uma das empresas líderes em serviços financeiros no mundo. Juntas as duas institui-
ções tornaram-se um dos líderes globais em administração e gestão de ativos, comprometido com excelência e alta 
performance de seus serviços. O BNY Mellon é uma empresa global de serviços financeiros focada em ajudar clientes 
a gerir ativos financeiros, presente em 35 países e mais de 100 mercados. O BNY Mellon é um dos líderes em serviços 
financeiros para instituições, corporações e pessoas físicas, oferecendo excelência em gestão de recursos e serviços 
para investimentos por meio de uma equipe global exclusivamente voltada para o atendimento às necessidades de seus 
clientes. A empresa possui US$ 46,7 trilhões de ativos sob custódia e administração e US$ 2,4 trilhões de ativos sob 
sua gestão. BNY Mellon é a marca corporativa do The Bank of New York Mellon Corporation. Desempenho do Grupo 
no Brasil: (exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020).

Banco  Conglomerado Financeiro
 2021 2020   2021 2020
Resultado e rentabilidade    Resultado e rentabilidade   
Lucro Líquido (em R$ mil) 55.316 47.396  Lucro Líquido (em R$ mil) 75.579 102.731
Desempenho  Desempenho
Lucro por ação (1) 59,09 24,49  Índice de Basiléia (2) 63,84% 70,02%
Valor patrimonial por ação (1) 278,66 214,47    
(1) - Não divulgamos Lucro por ação e valor patrimonial por ação do conglomerado, em virtude de as empresas serem 
controladas pela mesma Holding. (2) - O índice da Basiléia é aplicável somente ao Conglomerado Financeiro.

Banco  Conglomerado Financeiro
 2021 2020   2021 2020
Balanço Patrimonial (em R$ mil)  Balanço Patrimonial (em R$ mil)
Ativos totais 1.540.203 760.253  Ativos totais 1.950.520 1.145.995
Depósitos totais 315.182 502.361  Depósitos totais 314.876  502.204
Patrimônio líquido 260.841 200.761  Patrimônio líquido 527.699  445.915
Gerenciamento de risco - Visão geral: a) Risco operacional (Resolução CMN nº 4.557/17) - O departamento de Risk 
Management, dentre outras funções, é responsável pela criação, manutenção e disseminação de um processo de 
gerenciamento contínuo e integrado de risco, que prevê a execução de controles tais como políticas, procedimentos, 
ferramentas, treinamentos e comunicação com objetivo de identificar e acompanhar os riscos associados à Companhia. 
A estrutura de Risk Management é responsável por monitorar e desafiar os departamentos de negócios do BNY Mellon 

na elaboração anual do relatório de Auto Avaliação de Riscos & Controles (Risk & Control Self Assessment – RCSA), e 
por também revisar os indicadores chave de riscos corporativos. A estrutura de Risk management foi implementada em 
conformidade com a Resolução CMN 4.557/17 e alterações posteriores. b) Gestão de risco de mercado, liquidez e 
crédito (Resolução CMN n° 4.557/17) - A estrutura de gerenciamento de riscos de mercado, liquidez e crédito é propor-
cional à dimensão da exposição da Instituição a tais riscos, considerando-se a natureza das operações e a complexidade 
dos produtos e serviços do BNY Mellon no Brasil. A gestão é efetuada de forma centralizada, por área administrativa 
que mantém independência com relação à Tesouraria Corporativa. São mantidas políticas e procedimentos internos 
relacionados ao gerenciamento de tais riscos, incluindo o monitoramento, processos de documentação e escalação, que 
garantem que a Administração esteja ciente dos riscos e possa determinar um plano de ação eficaz, caso a exposição 
alcance níveis superiores às metas de risco ora estabelecidas. A Instituição se encontra então apta a atender às exi-
gências referentes à estrutura de gerenciamento do risco de mercado, liquidez e crédito descritas na Resolução CMN nº 
4.557/17. c) Gerenciamento de capital (Resolução CMN nº 4.557/17) - Em cumprimento à regulamentação do Banco 
Central do Brasil, aos conceitos do Comitê de Basiléia e às suas Políticas Corporativas, o BNY Mellon estabeleceu uma 
Estrutura de Gerenciamento de Capital que tem como objetivo atender aos requisitos da Resolução nº 4.557/17 do Banco 
Central do Brasil, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de capital, devendo esta ser: compatível com o modelo 
de negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos 
processos da instituição; proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos; adequada ao perfil de riscos 
e à importância sistêmica da instituição; capaz de avaliar os riscos decorrentes das condições macroeconômicas e dos 
mercados em que a instituição atua. O gerenciamento de capital é realizado sob a coordenação do Diretor Financeiro, 
responsável pelo gerenciamento de capital perante o Banco Central do Brasil, sendo membro do Comitê de Auditoria, 
Comitê de Remuneração, Comitê de Ativos e Passivos, Comitê de Risco e Comitê de Gestão, bem como da Diretoria 
Estatutária do Grupo, estando apto a identificar fatores que possam impactar os níveis de capital, tomando as providências 
de escalação interna necessárias à manutenção dos níveis de capital requeridos à continuidade dos negócios do Grupo 
de acordo com os padrões internos e os padrões estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. Fazem parte da estrutura 
de gerenciamento de capital, conjuntamente ao Diretor Financeiro, a Diretoria Estatutária e diversas áreas da Instituição, 
como Contabilidade, Fiscal, Jurídico, Financial Management Analysis, Auditoria Interna, Comitê Regional ALCO e Risk 
Management, que de forma integrada são responsáveis pela elaboração do plano de capital, partindo-se das projeções 
de receitas e despesas baseadas em indicadores e metas de crescimento do negócio e manutenção de um sistema de 
gerenciamento e monitoramento de risco contínuo. A Diretoria é responsável por analisar relatórios gerenciais sobre a 
adequação do capital, aprovar e revisar, no mínimo anualmente, as políticas e as estratégias, bem como o plano de capital 
e o plano de contingência de capital. A Diretoria deve assegurar a correção tempestiva das deficiências da estrutura, os 
recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de gerenciamento de capital de forma independente, 
objetiva e efetiva, e que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital, fazendo constar no relatório 
de acesso público sobre a estrutura de gerenciamento de capital sua responsabilidade pelas informações divulgadas. 
Adicionalmente a Diretoria aprova a indicação do diretor responsável, a definição da estrutura organizacional, a Política 
institucional, os processos, procedimentos e sistemas necessários à efetiva implantação do gerenciamento de capital. 
Finalmente, aprova dividendos pagos e declarados aos acionistas, assegura que o gerenciamento de capital esteja 
em conformidade com níveis de apetite de risco definidos na RAS (Risk Apetite Statement), revisa e aprova políticas 
e procedimentos de teste de estresse, aprovando o plano de capital e revisando a robustez do processo de avaliação 
da adequação de capital. Por intermédio dessa estrutura, fica garantido o monitoramento e o controle efetivo do capital 
para fazer face aos riscos que a Instituição está sujeita. Os relatórios e políticas de gerenciamento de riscos estão dis-
ponibilizados, em sua íntegra, no site https://www.bnymellon.com/br/pt/institutional-information/index.jsp. Ouvidoria: 
Para aprimorar as relações entre a Instituição e seus usuários, com pilares na transparência, sigilo e confiabilidade no 
seu relacionamento, o BNY Mellon, disponibiliza um canal de comunicação com seus clientes e usuários dos produtos 
e serviços, este componente organizacional de ouvidoria encontra-se disponível no site: https://www.bnymellon.com/
br/pt/contact.jsp, na seção “Contato & Ouvidoria”. Sua estrutura atende às disposições estabelecidas na Resolução nº 
4.433, de 23 de julho de 2015, do CMN. As informações detalhadas das estruturas implementadas estão consolidadas 
em relatórios públicos no site https://www.bnymellon.com/br/pt/institutional-information/index.jsp. 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2022
A Administração

CONTINUA

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES  
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de Reais) 

 Banco  Conglomerado Financeiro 
2º Semestre Exercício 2º Semestre Exercício

2021 2021 2020 2021 2021 2020
Lucro líquido do semestre/exercícios  28.902  55.316  47.396  36.213  75.579 102.731 
Resultados abrangentes
Variação líquida no valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda  128  166  (131)  225  362  (269)
Imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados abrangentes  (61)  (78)  56  (101)  (157)  111 
Variação - efeito de remensuração - Plano de benefício definido  -  -  -  (203)  (342)  4.113 
Imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados abrangentes  -  -  -  94  147  (1.645)
Outros resultados abrangentes, líquidos de imposto de renda e contribuição social  67  88  (75)  15  10  2.310 
Resultado abrangente total  28.969  55.404  47.321  36.228  75.589  105.041 
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores  28.969  55.404  47.321  36.228  75.589 105.041 
Acionistas não controladores  -  -  -  -  -  - 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Banco
Conglomerado 

Financeiro
Passivo 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante  1.279.282  559.436  1.357.340  643.656 
Depósitos  315.182  502.361  314.876  502.204 
Depósitos à Vista  315.182  502.361  314.876  502.204 
Captações no Mercado 
Aberto  889.849  -  889.849  - 
Carteira de Terceiros  889.849  -  889.849  - 
Outras obrigações  74.251  57.075  152.615  141.452 
Sociais e estatutárias  6.851  6.856  24.399  24.136 
Fiscais e previdenciárias  63.224  47.261  100.457  91.650 
Diversas  4.176  2.958  27.759  25.666 
Passivo não circulante  80  56  65.481  56.424 
Diversas  80  56  65.481  56.424 
Patrimônio líquido  260.841  200.761  527.699  445.915 
Capital  126.369  126.369  351.614  351.614 
De domiciliados no país  126.369  126.369  351.614  351.614 
Reservas de capital  26.374  21.172  42.301  35.387 
Reservas de lucros  108.056  53.266  134.422  59.562 
Ajuste ao valor justo de títulos 
e valores mobiliários  42  (46)  71  (134)
Ajuste de avaliação atuarial  -  -  (709)  (514)
Total  1.540.203  760.253  1.950.520  1.145.995 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Banco 
Conglomerado 

Financeiro
Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante  1.426.261  717.691  1.682.457  1.014.497 
Disponibilidades   4.377  188.680  7.215  191.055 
Aplicação  
 Interfinanceira de  
  liquidez  1.307.950  395.009  1.329.653  438.712 
Títulos e valores  
 mobiliários  75.721  101.834  248.909  293.110 
Carteira própria  70.975  97.299  244.163  288.575 
Vinculados à prestação  
 de garantias  4.746  4.535  4.746  4.535 
Relações 
Interfinanceiras  6.042  6.356  6.042  6.356 
Créditos vinculados -  
 Depósitos no Banco  
  Central  6.042  6.356  6.042  6.356 
Outros créditos    32.171  25.812  90.638  85.264 
Rendas a receber 5  15.121  12.675  44.125  41.785 
Diversos  17.063  13.137  46.692  43.658 
(-) Provisão para outros  
 créditos de liquidação  
  duvidosa  (13)  -  (179)  (179)
Realizável a longo 
prazo  110.064  37.607  220.315  93.742 
Títulos e valores  
 mobiliários  109.982  37.595  191.637  88.897 
Carteira própria  109.982  37.595  191.637  88.897 
Outros créditos    82  12  28.678  4.845 
Diversos  82  12  28.678  4.845 
Permanente  3.878  4.955  47.748  37.756 
Investimentos  -  -  4.637  4.597 
Participações em  
 controladas no país  -  -  3.031  2.991 
Outros investimentos  -  -  1.758  1.758 
(-) Provisões para  
 redução ao valor  
  recuperável  -  -  (152)  (152)
Imobilizado  3.878  4.955  26.429  22.652 
Outras imobilizações  
 de uso  6.540  6.524  82.923  70.229 
Depreciações  
 acumuladas  (2.662)  (1.569)  (56.494)  (47.577)
Intangível  -  -  16.682  10.507 
Ativos intangíveis  972  972  29.210  21.744 
Amortizações  
 acumuladas  (972)  (972)  (12.528)  (11.237)
Total 1.540.203 760.253 1.950.520 1.145.995 

Banco Conglomerado Financeiro
2º Semestre Exercício 2º Semestre Exercício

Nota 2021 2021 2020 2021 2021 2020
Receitas da intermediação financeira   18.673  26.780  18.476  27.440  39.161  25.650 
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários  18.673  26.780  18.476  27.440  39.161  25.650 
Despesas da intermediação financeira   (164)  (336)  (401)  (164)  (336)  (401)
Operações de captação no mercado  (164)  (336)  (401)  (164)  (336)  (401)
Resultado bruto da intermediação financeira    18.509  26.444  18.075  27.276  38.825  25.249 
Outras receitas (despesas) operacionais    42.158  86.166  70.615  51.072  117.912  141.615 
Receitas de prestação de serviços 6  82.047  161.048  131.156  224.642  447.334  417.952 
Despesas de pessoal 7  (21.092)  (41.779)  (35.295)  (93.713)  (181.331)  (153.481)
Outras despesas administrativas 8  (9.697)  (15.774)  (11.973)  (61.449)  (110.045)  (85.704)
Despesas tributárias  (8.609)  (16.386)  (13.292)  (18.838)  (36.807)  (33.378)
Resultado de participação em controladas  -  -  -  38  39  (2.509)
Outras receitas / (despesas) operacionais  (491)  (943)  19  392  (1.278)  (1.265)
Resultado operacional   60.667  112.610  88.690  78.348  156.737  166.864 
Resultado não operacional  -    -    -    65  65  (107)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações  60.667  112.610  88.690  78.413  156.802  166.757 
Imposto de renda e contribuição social   (30.875)  (55.988)  (40.237)  (41.310)  (79.917)  (62.969)
Provisão para imposto de renda  (15.781)  (29.215)  (23.465)  (23.545)  (42.705)  (44.431)
Provisão para contribuição social  (16.925)  (27.169)  (18.388)  (23.724)  (37.496)  (30.506)
Ativo fiscal diferido  1.831  396  1.616  5.959  284  11.968 
Participações de administradores e empregados no lucro  (890)  (1.306)  (1.057)  (890)  (1.306)  (1.057)
Lucro líquido do semestre/exercícios  28.902  55.316  47.396  36.213  75.579  102.731 
Quantidade de ações  936.068  936.068  936.068 
Lucro por ação  30,88  59,09  50,63 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.

CONTINUAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de Reais)

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70

CONTINUA

Banco
Reserva 

de capital
Reserva de 

lucros Ajuste de
Capital 

Realizado Outras Legal 
Espe-

cial 
avaliação 

patrimonial 
Lucros acu-

mulados Total 
Saldos em 1º de janeiro de 2020  72.378  17.682  3.398  56.913  29  - 150.400 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários  -  -  -  -  (75)  -  (75)
Transações de pagamento baseado em 
ações  -  3.490  -  -  -  -  3.490 
Lucro líquido no exercício  -  -  -  -  -  47.396  47.396 
Destinações do lucro: 
Reserva legal  -  -  2.370  -  -  (2.370)  - 
Dividendos  -  -  -  -  -  (450)  (450)
Reserva especial  -  -  -  44.576  -  (44.576)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  126.369  21.172  5.768  47.498  (46)  - 200.761 
Mutações do exercício  53.991  3.490  2.370  (9.415)  (75)  -  50.361 
Saldos em 1º de julho de 2021  126.369  24.785  7.089  47.498  (25)  25.093 230.809 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários  -  -  -  -  67  -  67 
 Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  -  -  - 
Transações de pagamento baseado em 
ações  -  1.589  -  -  -  -  1.589 
Lucro líquido no semestre  -  -  -  -  -  28.902 28.902 
Destinações do lucro: 
Reserva Legal  -  -  1.445  -  -  (1.445)  - 
Dividendos  -  -  -  -  -  (526)  (526)
Reserva especial  -  -  -  52.024  -  (52.024)  - 
Saldos em 30 de Dezembro de 2021  126.369  26.374  8.534  99.522  42  - 260.841 
Mutações do semestre  -  1.589  1.445  52.024  67  (25.093)  30.032 
Saldos em 1º de janeiro de 2021  126.369  21.172  5.768  47.498  (46)  - 200.761 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários  -  -  -  -  88  -  88 
Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  -  -  - 
Transações de pagamento baseado em 
ações  -  5.202  -  -  -  -  5.202 
Lucro líquido no exercício  -  -  -  -  -  55.316  55.316 
Destinações do lucro: 
Reserva legal  -  -  2.766  -  -  (2.766)  - 
Dividendos  -  -  -  -  -  (526)  (526)
Reserva especial  -  -  -  52.024  -  (52.024)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  126.369  26.374  8.534  99.522  42  - 260.841 
Mutações do exercício  -  5.202  2.766  52.024  88  -  60.080 

Conglomerado Financeiro
Reserva 

de capital Reserva de lucros Ajuste de
Capital 

Realizado Outras Legal 
Espe-

cial 
avaliação 

patrimonial 
Lucros acu-

mulados Total 
Saldos em 1º de janeiro de 2020 297.623  30.457 4.967  56.913  (2.958) (50.082) 336.920 
Aumento de capital  53.991  -  - (53.991)  -  -  - 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários  -  -  -  -  (158)  -  (158)
Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  2.468  -  2.468 
Transações de pagamento baseado 
em ações  -  4.930  -  -  -  -  4.930 
Lucro líquido no exercício  -  -  -  -  -  102.731 102.731 
Destinações do lucro: 
Reserva legal  -  -  5.137  -  -  (5.137)  - 
Dividendos  -  -  -  -  -  (976)  (976)
Reserva especial  -  -  -  46.536  - (46.536)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 351.614 35.387 10.104  49.458  (648)  - 445.915 
Mutações do exercício  53.991  4.930  5.137  (7.455)  2.310  50.082 108.995 
Saldos em 1º de julho de 2021  351.614 39.811 12.073  49.458  (653)  37.397 489.700 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários  -  -  -  -  124  -  124 
Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  (109)  -  (109)
Transações de pagamento baseado 
em ações  -  2.490  -  -  -  -  2.490 
Lucro líquido no semestre  -  -  -  -  -  36.213  36.213 
Destinações do lucro:  -  -  -  -  -  - 
Reserva legal  -  -  1.810  -  -  (1.810)  - 
Dividendos  -  -  -  -  -  (719)  (719)
Reserva especial  -  -  -  71.081  - (71.081)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2021 351.614 42.301 13.883 120.539  (638)  - 527.699 
Mutações do semestre  -  2.490  1.810  71.081  15  (37.397)  37.999 
Saldos em 1º de janeiro de 2021 351.614 35.387 10.104  49.458  (648)  - 445.915 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários  -  -  -  -  205  -  205 
Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  (195)  -  (195)
Transações de pagamento baseado 
em ações  - 6.914  -  -  -  -  6.914 
Lucro líquido no exercício  -  -  -  -  -  75.579  75.579 
Destinações do lucro: 
Reserva legal  -  -  3.779  -  -  (3.779)  - 
Dividendos  -  -  -  -  -  (719)  (719)
Reserva especial  -  -  -  71.081  - (71.081)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2021 351.614  42.301 13.883 120.539  (638)  - 527.699 
Mutações do exercício  -  6.914  3.779  71.081  10  -  81.784 

1 Contextooperacional: O BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”) iniciou suas 
operações bancárias em 19 de novembro de 2012, após a devida autorização 
do Banco Central do Brasil - BACEN, e está organizado sob a forma de banco 
comercial, de acordo com a Resolução nº 2.099/94 do BACEN, com suas ativi-
dades atualmente focadas na área de Custódia de Títulos e Valores Mobiliários 
e de Tesouraria. O Banco tem como objeto social a prática de operações ativas, 
passivas e acessórias inerentes a um banco comercial. Anteriormente a essa 
data, o Banco era denominado de The Bank of New York Mellon Assessoria e 
Consultoria Ltda. e funcionava como um escritório de representação do The Bank 
of New York Mellon Corporation no Brasil. O Banco está localizado na Avenida 
Presidente Wilson, 231 - 4º andar, Rio de Janeiro, Brasil. 2 Entidades do gru-
po: Estas demonstrações financeiras apresentam o Banco e o Conglomerado 
Financeiro, representado pelo combinado do Banco (instituição líder) e da BNY 
Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“Distribuidora” ou “BNY Mellon DTVM”), cuja denominação será “Conglomerado 
Financeiro”. O Banco não detém participação acionária direta ou indireta na 
Distribuidora. A Distribuidora iniciou suas atividades em 1997 e, assim como sua 
controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. (“Ativos”), presta serviços 
de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, constituídos no 
Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais definidos contratualmente das 
taxas de administração e performance devidas pelos respectivos fundos e clubes 
de investimento.Em 31 de dezembro de 2021, a Ativos não possuía fundos sob 
sua gestão. Em 31 de dezembrode 2021 e 2020, a BNY Mellon Participações 
Ltda. (“Holding”) detinha aproximadamente 100% das ações do Banco e da 
Distribuidora, sendo que seu controlador final é o The Bank of New York Mellon 
Corporation (“BNY Mellon Corporation”), empresa de capital aberto listada na 
bolsa de Nova York sob o símbolo BK e com sede em Nova Iorque. Seguem os 
valores do patrimônio líquido e do lucro líquido dos exercíciosfindos nas datas 
abaixo do Banco, da Distribuidora e do Conglomerado Financeiro:

2021 2020

 
Patrimônio 

líquido
Lucro 

líquido
Patrimônio 

líquido
Lucro 

líquido
BNY Mellon Banco S.A. 260.841 55.316 200.761 47.396
BNY Mellon Serviços  
 Financeiros DTVM S.A. 266.858 20.263 245.154 55.335
Conglomerado Financeiro 527.699 75.579 445.915 102.731
3 Base de elaboraçãodas demonstrações financeiras: As demonstrações 
financeiras apresentadas são demonstrações financeiras resumidas e não 
devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendi-
mento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das 
demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legis-
lação e regulamentação contábil aplicável. Com base na Lei 13.818/19 que 
trouxe alteração no art. 289 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), foi 
estabelecido a extinção da obrigatoriedade de realizar as publicações ordenadas 
pela Lei das Sociedades por Ações no Diário Oficial da União, do Estado ou do 
Distrito Federal. As companhias podem realizar as publicações obrigatórias em 
jornal de grande circulação editado na localidade em que se situar a sua sede. 
As demonstrações financeiras da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribui-
dora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., serão publicadas de forma resumida 
no jornal “Monitor Mercantil”, com divulgação simultânea da íntegra no site https://
monitormercantil.com.br/caderno-digital/e no site da instituição https://www.
bnymellon.com/br/pt/demonstracoes-financeiras.html. As demonstrações fi-
nanceiras individuais e do Conglomerado Financeiro são de responsabilidade 
da sua Administração e foram elaboradas com observância das práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
BACEN. Na preparação das demonstrações financeiras combinadas do Con-
glomerado Financeiro foram adotados os critérios para combinação definidos 
no Capítulo 1, Seção 21 do Plano Contábil das Instituições do Sistema Finan-
ceiro Nacional - COSIF no que se refere à elaboração e apresentação de de-
monstrações do Conglomerado Financeiro. Essas demonstrações financeiras, 
além de apresentar o Banco individualmente, também foram elaboradas com o 
objetivo de apresentar o Conglomerado Financeiro do BNY Mellon Banco S.A. 
e são conduzidas no contexto do conjunto de entidades integrantes do Conglo-
merado Financeiro, as quais atuam integradamente no mercado financeiro, 
utilizando-se de uma mesma estrutura operacional, para os semestresfindos 
em 31 de dezembrode 2021 e 2020, conforme os requisitos do COSIF estabe-
lecido pelo BACEN. Na elaboração destas demonstrações financeiras Individu-
ais e do Conglomerado Financeiro, as empresas levaram em consideração a 
aplicação das disposições da Lei 6.404/76, incluindo as alterações introduzidas 
pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº11.941/09, assim como as normas emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que foram homologadas 
pelo BACEN até o momento. Conforme artigo 34 §4º, da resolução BACEN nº 
2 de 12 de agosto de 2020, as instituições financeiras devem evidenciar na 
apresentação das notas explicativas os resultados recorrentes e não recorren-
tes de forma segregada. Conforme definido na Resolução, considera-se resul-
tado não recorrente o resultado que não esteja relacionado ou esteja relaciona-
do incidentalmente com as atividades típicas da instituição, e não esteja 
previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. Com base nesse 
conceito as empresas do Conglomerado Financeiro, consideraram como resul-
tado não recorrentes, os seguintes itens: • Resultados não operacionais, regis-
trados nas rubricas 7.3–Receitas não operacionais e 8.3 - (-) Despesas não 
operacionais do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacio-
nal (Cosif); • Erros Operacionais; • Provisões e despesas com contingências; • 
Despesas ocasionadas pelo cenário de Covid, ou outro evento extraordinário. 
A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela 
diretoria em 25 de março de 2022. 4 Base de preparação e principais práticas 
contábeis: a. Apuração de resultado - As receitas e despesas são reconhe-
cidas pelo regime de competência. b. Moeda funcional e moeda de apresen-
tação - Essas demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de 
Reais. O Real é a moeda funcional das empresas do Conglomerado Financeiro. 
Todas as informações financeiras apresentadas em milhares de Reais foram 
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. c. Estimativas contábeis - A preparação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Ins-
tituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, requer que a Administração use 
de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diver-
gentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. As 
empresas do Conglomerado Financeiro revisam as estimativas e premissas 
pelo menos semestralmente, na data da apresentação das demonstrações fi-
nanceiras. d. Transações em moeda estrangeira - Transações em moeda 
estrangeira são convertidas para a moeda funcional das empresas do Conglo-
merado Financeiro pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e 
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras, na 
data de apresentação, são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de 
câmbio apurada naquela data. As diferenças de moedas estrangeiras resultan-
tes na reconversão são reconhecidas no resultado. e. Aplicações interfinan-
ceiras de liquidez - As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas 
ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do ba-
lanço e deduzido de eventuais provisões para desvalorização, quando aplicável. 
Os rendimentos auferidos nesta operação estão reconhecidos e apresentados 
no resultado na rubrica “Receitas da Intermediação Financeira - Resultado de 
operações com títulos e valores mobiliários” e “Despesas da Intermediação 
Financeira - Resultado de operações com títulos e valores mobiliários”, quando 
aplicável. Essas operações são consideradas equivalentes de caixa, cujos 
vencimentos considerando a data da efetiva aplicação são inferiores a 90 dias 
e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, sendo utilizados 
pela administração para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 
f. Títulos e valores mobiliários - Os títulos e valores mobiliários são avaliados 
e classificados com base nos critérios estabelecidos pela Circular nº 3.068/01 
do BACEN, e são enquadrados entre as seguintes categorias: (i) Títulos man-
tidos para negociação - Títulos e valores mobiliários adquiridos com o propó-
sito de serem ativa e frequentemente negociados, que são ajustados pelo valor 

justo, sendo estes ajustes contabilizados em contrapartida do resultado do 
exercício. (ii) Títulos mantidos até o vencimento - Na categoria títulos man-
tidos até o vencimento, devem ser registrados os títulos e valores mobiliários, 
exceto ações não resgatáveis, para os quais haja intenção e capacidade finan-
ceira da empresa de mantê-los em carteira até o vencimento e devem ser 
avaliados pelos respectivos custos de aquisição, acrescido dos rendimentos 
auferidos, os quais devem impactar o resultado do exercício. (iii) Títulos dis-
poníveis para venda - Títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas 
demais categorias, e que são ajustados pelo valor justo, sendo estes ajustes 
contabilizados em contrapartida à conta destacada de patrimônio líquido deno-
minada “Ajuste de avaliação patrimonial”, líquidos dos correspondentes efeitos 
tributários. O valor justo é calculado com base em cotação de preços de merca-
do. g. Demais ativos circulantes - Os demais ativos circulantes são demons-
trados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
e as variações monetárias (em base pro rata dia), deduzidos das corresponden-
tes rendas de realização futura e/ou provisões para perdas, quando aplicável. 
h. Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa - A provisão para 
outros créditos de liquidação duvidosa vem sendo constituída por valor consi-
derado suficiente pela administração para fazer face a eventuais perdas, sobre 
os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de proba-
bilidade de perda definidos pela política global do BNY Mellon Corporation para 
essa estimativa, que variam entre 20% (para valores vencidos entre 181 e 365 
dias), 40% (para valores vencidos de 366 até 730 dias) e 100% (para valores 
vencidos há mais de 730 dias), podendo ser complementada se necessário. i. 
Permanente - (i) Investimentos - A participação em empresa controlada, por 
parte da Distribuidora, é representada em 31 de dezembro de 2021 e 2020 por 
aproximadamente 100% do capital da BNY Mellon Administração de Ativos 
Ltda., avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Os outros investimen-
tos, representados por participação na companhia Galgo Sistemas de Informa-
ções S.A. e cotas patrimoniais da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiros e de Capitais, estão avaliados ao custo, deduzidos 
das perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. (iv) Imobiliza-
do - O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido de de-
preciação acumulada, a qual é calculada pelo método linear à taxas que levam 
em consideração o tempo de vida útil-econômica estimado dos bens, e perdas 
de redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas, quando aplicável. 
Atualmente, a taxa de depreciação aplicada para instalações, móveis e equipa-
mentos de uso é de 10% ao ano e, para sistemas de comunicação, sistemas de 
processamento de dados e de transporte é de 20% ao ano. (v) Intangível - O 
intangível é composto por softwares adquiridos de terceiros e desenvolvidos 
internamente, sendo mensurado pelo custo de aquisição, deduzido de amorti-
zação acumulada e, perdas por redução ao valor recuperável (“impairment”) 
acumulada, quando aplicável. j. Redução do valor recuperável de ativos 
(“impairment”) - De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução 
ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado pela Resolução da CMN nº 3.566, de 
29 de maio de 2008, se, com base na análise da Administração, o valor contábil 
dos ativos das empresas do Conglomerado Financeiro excedem o seu valor 
recuperável, é reconhecida uma perda por impairment no resultado. k. Passivos 
circulantes - Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores das 
obrigações conhecidas ou calculáveis na data do balanço, incluindo, quando 
aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas (em base pro rata 
dia). l. Benefícios a empregados - (i) Planos de contribuição definida - Um 
plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual 
uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de 
previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valo-
res adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de con-
tribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados 
no resultado nos períodos durante os quais serviços são prestados pelos em-
pregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um 
ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de caixa ou a redução 
em futuros pagamentos esteja disponível, quando aplicável. As contribuições 
para um plano de contribuição definida cujo vencimento é esperado para 12 
meses após o final do período no qual o empregado presta o serviço são des-
contadas aos seus valores presentes. (vi) Planos de benefício definido - Um 
plano de benefício definido é um plano de benefício pós-emprego que não o 
plano de contribuição definida. A obrigação líquida das empresas do Conglo-
merado Financeiro quanto aos planos de pensão de benefício definido é calcu-
lada individualmente para cada plano por meio da estimativa do valor do bene-
fício futuro que os empregados auferirão como retorno pelos serviços prestados 
no período atual e em períodos anteriores; aquele benefício é descontado ao 
seu valor presente. Quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos 
e os valores justos de quaisquer ativos do plano são deduzidos. A taxa de des-
conto é o rendimento apresentado na data de apresentação das demonstrações 
financeiras para os títulos de dívida de primeira linha e cujas datas de vencimen-
to se aproximem das condições das obrigações das empresas do Conglomera-
do Financeiro e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios 
têm expectativa de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente por um 
atuário qualificado pelo método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo 
resulta em um benefício para as empresas do Conglomerado Financeiro, o 
ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de serviços 
passados não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econômicos 
disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras 
contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômi-
cos, consideração é dada para quaisquer exigências de custeio mínimas que 
se aplicam a qualquer plano nas empresas do Conglomerado Financeiro. Um 
benefício econômico está disponível às empresas do Conglomerado Financei-
ro se ele for realizável durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos 
do plano. Quando os benefícios de um plano são incrementados, a porção do 
benefício aumentado relacionada ao serviço passado dos empregados é reco-
nhecida no resultado pelo método linear ao longo do período médio até que os 
benefícios se tornem direito adquirido (vested). Na condição em que os benefí-
cios se tornem direito adquirido imediatamente, a despesa é reconhecida ime-
diatamente no resultado. As empresas do Conglomerado Financeiro reconhecem 
todos os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de benefício definido 
no resultado, quando aplicável. (vii) Benefícios de curto prazo a empregados 
- Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em 
uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço 
relacionado é prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago 
sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto 
prazo, se as empresas do Conglomerado Financeiro têm uma obrigação legal 
ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo 
empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. m. Tran-
sações de pagamento baseado em ações - De acordo com o Pronunciamen-
to Técnico CPC 10 R1 - Pagamento baseado em ações, aprovado pela Reso-
lução do CMN nº 3.989, de 30 de junho de 2011, o valor justo de benefícios de 
pagamento baseado em ações é reconhecido na data de outorga, como despe-
sas de pessoal, com um correspondente aumento no patrimônio líquido, pelo 
período em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito aos 
benefícios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o núme-
ro de ações para o qual existe a expectativa de que todas as condições reque-
ridas nos planos de remuneração dos diretores das empresas do Conglomera-
do Financeiro serão atendidas, de tal forma que o valor finalmente reconhecido 
como despesa seja baseado no número de ações que realmente atendem às 
condições do serviço e condições de aquisição não de mercado na data em que 
os direitos ao pagamento são adquiridos (vesting date). Para benefícios de 
pagamento baseados em ações com condição não adquirida (non-vesting), o 
valor justo na data de outorga do pagamento baseado em ações é medido para 
refletir tais condições e não há modificação para diferenças entre os benefícios 
esperados e reais, quando aplicável. n. Provisões - Uma provisão é reconhe-
cida, em função de um evento passado, se as empresas do Conglomerado Fi-
nanceiro têm uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de 
maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para 

liquidar a obrigação.  o. Capital social - O capital social das empresas do Con-
glomerado Financeiro é composto por ações ordinárias, que são classificadas 
como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios das empresas do 
Conglomerado Financeiro, conforme definido em estatuto social, são reconhe-
cidos como passivo no final do exercício.  p. Imposto de renda e contribuição 
social - O imposto de renda corrente ediferido são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anu-
alexcedente a R$ 240. A provisão para contribuição social corrente e diferida 
foram calculadas à alíquota de 25% sobre o lucro antes do imposto de renda 
para o Banco e 20% para a Distribuidora (Primeiro semestre de 2021: 20% para 
o Banco e 15% para a Distribuidora). Adicionalmente é considerada a compen-
sação de prejuízo fiscal acumulado e base de cálculo negativa de contribuição 
social limitada a 30% dos rendimentos tributáveis. O imposto diferido é reco-
nhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 
ativos e passivos das empresas do Conglomerado Financeiro para fins contábeis 
e os correspondentes valores usados para fins de tributação e sobre os prejuí-
zos fiscais de imposto de renda e sobre a base negativa de contribuição social 
sobre o lucro líquido. q. Receita de prestação de serviços - O Banco presta, 
substancialmente, serviços de custódia de títulos e valores mobiliários a fundos 
de investimento constituídos no Brasil, fazendo jus a percentuais, definidos 
contratualmente, da taxa de custódia devida pelos respectivos fundos de inves-
timento. A taxa de custódia é gerada de acordo com um percentual fixo e/ou 
variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos de investimentos, e re-
conhecida na medida da prestação dos serviços. A Distribuidora é administra-
dora de fundos e carteiras de investimento cujos contratos de prestação de 
serviços foram firmados com os respectivos gestores. A Distribuidora também 
presta serviços de administração de carteiras de investimentos de companhias 
abertas, serviços de controladoria para fundos internacionais e outros. A recei-
ta auferida com a prestação desses serviços é calculada sobre percentual de-
finido em contrato, da taxa de administração prevista em todo e qualquer regu-
lamento de fundo de investimento, clube de investimento e/ou carteira de 
investimento. r. Lucro por ação - O lucro por ação é calculado com base na 
quantidade de ações em circulação nas datas dos balanços. s. Principais 
práticas adotadas na combinação - Saldos e transações intragrupo, e quais-
quer receitas e despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados 
na preparação das demonstrações financeiras do Conglomerado Financeiro. t. 
Processo de convergência às normas internacionais - Em aderência ao 
processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, para 
fins de referência, algumas normas emitidas pelo CPC, e suas interpretações, 
aplicáveis as instituições financeiras, aprovadas pelo CMN, estão apresentadas 
a seguir:

CPC Assunto
Resolução 

CMN
   
01 - R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03 - R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05 - R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09
25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 3.823/09
24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10 - R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11

23
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação 
de Erro 4.007/11

33 - R1 Benefícios a Empregados 4.877/20

02 - R2
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de 
demonstrações financeiras 4.524/16

04 - R1 Ativo Intangível 4.534/16
27 Ativo Imobilizado 4.535/16
O CPC 00-R1- Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relató-
rio Contábil-Financeiro foi revogado e o atual CPC 00-R2 - Estrutura Concei-
tual para Relatório Financeiro ainda não foi aprovado pelo CMN.
5 Rendas a receber:
 2021 2020

 Banco

Conglo-
merado 

financeiro Banco

Conglo-
merado 

financeiro
Taxa de administração - carteiras 
administradas/fundos de 
investimento - 22.972 - 25.200
Taxa de administração - fundos 
offshore - 5.099 - 3.750
Rendas a receber - serviços 
prestados (a) 13.482 13.482 11.979 11.979
Valores a receber - empresas do 
grupo (b) 1.612 2.545 696 856
Outras receitas de prestação de 
serviços 27 27 - -
Total de rendas a receber 15.121 44.125 12.675 41.785
(-) Provisão para outros créditos de 
liquidação duvidosa (c) (13) (175) - (178)
Ativo circulante 15.121 44.125 12.675 41.785
(a) Referem-se aos valores a receber no Banco, decorrentes da prestação 
de serviços de custódia de títulos e valores mobiliários aos fundos de inves-
timento administrados pela Distribuidora, conforme contrato de prestação de 
serviço de custódia qualificada, que determina um percentual mensal fixo 
e/ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos custodiados.  
(b) Rendas a receber do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo 
no exterior, referente ao suporte operacional e gerencial de prestação de 
serviço de Administração de Fundos de Investimentos e Custódia Interna-
cional de clientes da América Latina e rateio de despesas do grupo, que 
são reconhecidas no resultado do Banco e do Conglomerado Financeiro 
e pagas periodicamente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 10.   (c) 
As empresas do Conglomerado Financeiro possuem provisão para outros 
créditos de liquidação duvidosa, que foi constituída sobre os valores ven-
cidos há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de probabilidade de 
perda definidos pela política contábil do BNY Mellon Corporation, conforme 
descrito na Nota Explicativa nº 4h. Esta provisão, nos exercíciosfindos em31 
de dezembrode 2021 e2020, leva em consideração a melhor estimativa de 
recuperabilidade desses valores, realizada pela Administração. 6 Receitas 
de prestação de serviços: O Banco presta serviços de custódia de títulos 
e valores mobiliários, apurando receitas com base em um valor fixo ou per-
centual variável, definido contratualmente, sobre o valor do patrimônio líqui-
do dos fundos de investimento cujos ativos são custodiados pelo Banco e 
também receita referente à cobrança de tarifa bancária. As referidas receitas 
estão apresentadas nas rubricas “Serviços de custódia” e “Tarifa bancária”. 
Adicionalmente, o Banco apura receita de prestação de serviços referentes 
ao reembolso de despesas operacionais pago periodicamente pelo The Bank 
of New York Mellon e aos serviços prestados aos clientes do The Bank of 
New York Mellon. Essa receita está apresentada abaixo na rubrica “Rendas 
de assessoria técnica”. A Distribuidora é administradora de fundos e cartei-
ras de investimento cujos contratos de prestação de serviços foram firmados 
com os respectivos gestores e também presta serviços de administração de 
carteiras de investimentos de companhias abertas, serviços de controladoria 
para fundos internacionais e outros. A receita auferida com a prestação des-
ses serviços é calculada sobre percentual definido em contrato, da taxa de 
administração prevista em todo e qualquer regulamento de fundo de inves-
timento, clube de investimento e/ou carteira de investimento. O total de re-
cursos administrados em 31 de dezembro de 2021 monta a R$ 647.351.596 
(R$ 684.430.823 em 31 de dezembrode 2020).Este montante refere-se ao so-
matório dos patrimônios líquidos dos fundos e carteiras administradas, sem a 
eliminação dos seus investimentos em outros fundos ou carteiras administra-
das. A composição das receitas com prestação de serviços nosexercícios fin-
dos em 31 de dezembro de 2021 e 2020pode ser resumida da seguinte forma: 
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Conglomerado 

Financeiro

 
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
 2021 2021 2020 2021 2021 2020
Taxa de administração de 
fundos de investimento - - - 116.031 231.753 243.091
Controladoria de fundos 
internacionais - - - 12.982 26.247 19.627
Taxa de administração de 
carteiras - - - 3.588 7.048 6.263
Middle Office - - - 4.635 9.291 6.837
Serviços de representa-
ção legal - - - 2.275 4.574 3.871
Agenciamento e interme-
diação de Títulos - - - 305 660 983
Receita com exportação 
de serviços 186 785 567 772 2.388 1.792
Rendas de assessoria 
técnica 4.343 9.662 6.650 4.343 9.662 6.650
Serviços de custódia 71.682 139.342 115.880 71.682 139.342 115.880
Tarifa Bancária 5.377 10.161 7.037 5.374 10.155 7.031
Outros serviços 459 1.098 1.022 2.655 6.214 5.927
Total 82.047 161.048 131.156 224.642 447.334 417.952
Recorrente 82.047 161.048 131.156 224.642 447.334 417.952
Não recorrente - - - - - -
Não houve resultado não recorrente em 2021 e 2020. 
7 Despesas de pessoal:

Banco Conglomerado Financeiro

 
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
 2021 2021 2020 2021 2021 2020
Proventos (7.533) (14.114) (12.597) (47.272) (90.757) (75.061)
Gratificação 
Funcionários (2.062) (4.205) (4.496) (10.740) (22.162) (21.365)
Gratificação Diretoria (1.856) (3.227) (2.772) (1.856) (3.227) (2.772)
Benefícios a 
empregados (1.788) (3.320) (2.943) (10.625) (19.560) (17.227)
Encargos sociais (4.372) (8.911) (7.746) (19.901) (40.288) (33.994)
Despesa relacionada 
a plano de 
contribuição definido 
(Nota 26) (484) (894) (873) (2.301) (4.390) (3.335)
Despesa relacionada 
a plano de benefício 
definido (Nota 26) - - - (66) (132) (424)
Transações de 
pagamento baseado 
em ações (Nota 19) (1.589) (5.202) (3.490) (2.490) (6.914) (4.930)
Contrato de rateio de 
custos e Despesas – 
Outras (a) (1.383) (1.864) (333) (627) (904) 6.407
Outras despesas (25) (42) (45) 2.165 7.003 (780)
Total (21.092) (41.779) (35.295) (93.713) (181.331) (153.481)
Recorrente (20.968) (41.611) (34.740) (93.133) (180.315) (152.332)
Não recorrente (124) (168) (555) (580) (1.016) (1.149)
O resultado não recorrente corresponde à despesa com ajuda de custo con-
cendido a funcionários devido ao cenário de Covid-19 no montante de R$ 168 
no Banco e R$ 1.016 no Conglomerado Financeiro (R$ 555 e R$ 1.149 em 31 
de dezembro de 2020 respectivamente). (a) Valores a pagar de empresas do 
grupo BNY Mellon no Brasil, referentes ao rateio e despesas administrativas 
do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do Conglomerado 
Financeiro e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 10. 
8 Outras despesas administrativas:

Banco Conglomerado Financeiro

 
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
 2021 2021 2020 2021 2021 2020
Processamento de 
dados (4.056) (5.983) (5.642) (19.167) (33.142) (27.198)
Despesa de repasse 
a Distribuidores - 
Rebate - - - - - (2)
Serviços Financeiros (416) (840) (710) (2.790) (5.411) (5.349)
Depreciação e 
amortização (547) (1.094) (511) (5.632) (10.387) (7.491)
Serviços de terceiros (207) (342) (380) (5.634) (9.877) (7.336)
Serviços técnicos 
especializados (896) (1.815) (1.264) (14.990) (23.320) (13.710)
Comunicações (28) (63) (20) (423) (748) (378)
Provisão de 
Contingências (20) (23) (28) (3.778) (11.230) (5.012)
Viagens no país/
exterior (18) (18) (206) (45) (45) (399)
Transporte (45) (46) (43) (104) (123) (356)
Provisão multa CVM - - - (322) (294) 458
Manutenção e 
conservação de bens (55) (55) - (1.064) (1.812) (1.245)
Água, energia e gás - - - (638) (1.249) (1.246)
Contribuições 
filantrópicas (1.074) (1.074) (868) (1.653) (1.658) (1.662)
Promoções e 
relações públicas (1) (1) (16) (54) (55) (36)
Propaganda e 
publicidade (5) (5) (2) (341) (355) (310)
Aluguéis (4) (7) (7) (2.673) (5.222) (4.839)
Material - (1) - (55) (68) (125)
Contrato de rateio de 
custos e despesas 
de pessoal (a) (813) (1.665) (1.410) 306 618 448
Outras (1.512) (2.742) (866) (2.392) (5.667) (9.916)
Total (9.697) (15.774) (11.973) (61.449) (110.045) (85.704)
Recorrente (9.677) (15.721) (11.905) (57.671) (98.604) (80.431)
Não recorrente (20) (53) (68) (3.778) (11.441) (5.273)
O resultado não recorrente está composto por despesas com passivos con-
tingentes, para o Banco R$ 23 e Conglomerado Financeiro R$ 11.230(R$ 
28e R$ 5.012 de dezembro de 2020, respectivamente), e por despesas ex-
traordinárias ocasionadas pelo cenário de Covid-19 que correspondem a 
aluguel de estações de trabalho adicionais no valor de R$ 30 para o Ban-
co e R$ 211para o Conglomerado Financeiro (R$ 40 e R$ 157 em 31 de 
dezembro de 2020, respectivamente), adicionalmente no exercício findo em 
31 de dezembro de 2020 o Conglomerado Financeiro incorreu em despe-
sas no montante de R$ 104 referente a compra de materiais e serviço de 
limpeza para desinfecção do escritório.  (a) Valores a (pagar)/receber de 
Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil, referentes ao rateio e despesas 
administrativas do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas 
do conglomerado financeiros e pagas mensalmente, conforme descrito na 
Nota Explicativa nº 10. 9 Contingências: a. Contingências trabalhistas, 
fiscais e cíveis - Prováveis: Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, 
passivos contingentes e ativos contingentes, aprovado pela resolução do 
CMN nº 3.823/2009, o ConglomeradoFinanceiro constitui provisão para 
contingências trabalhistas, cíveis e fiscais com risco de perda provável.
Movimentação das provisões para contingências trabalhistas, fiscais e 
cíveis, classificadas como prováveis

 2º Semestre 
de 2021 2021 2020

Demandas Trabalhistas    
Saldo inicial 18.192 18.691 17.020
Constituição 9 231 896
Reversão da provisão (511) (966) (188)
Atualização monetária 543 1.224 1.890
Baixa por pagamento (374) (1.320) (927)
Saldo final 17.859 17.860 18.691
Demandas Fiscais 2.104 2.104 2.104 
Saldo inicial - - -
Constituição - - -
Reversão da provisão - - -
Atualização monetária - - -
Saldo final (1) 2.104 2.104 2.104
Demandas Cíveis  
Saldo inicial 41.897 35.629 38.246
Constituição 4 4.317 -
Reversão da Provisão - - (75)
Atualização monetária 3.616 5.571 2.331
Baixa por pagamento - - (4.873)
Saldo final (2) (3) (4) (5) 45.517 45.517 35.629
Total das demandas Trabalhistas, 
Fiscais e Cíveis 65.481 65.481 56.424
 (1) A Distribuidora discute judicialmente a inconstitucionalidade da Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia calcular 
e recolher a COFINS sobre o efetivo faturamento, conforme artigo 2º da Lei 
Complementar nº 70/1991, afastando-se, assim, a ampliação da base de cál-
culo pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/1998. Por deci-
são judicial, a partir de janeiro de 2010, a Distribuidora depositou judicialmen-
te os valores controvertidos . Baseado na opinião dos assessores jurídicos, 
foram efetuados depósitos judiciais no montante histórico de R$ 2.141, o qual 
se encontra registrado. Devido à mudança da base de cálculo trazida pela Lei 
nº 12.973, a partir do fato gerador de janeiro de 2016, a Distribuidora deixou 
de realizar o depósito judicial referente à ação judicial da COFINS, e com isso 
o recolhimento passou a ser feito por meio do DARF, correspondendo a 
100% do valor apurado da COFINS. O caso está suspenso até o julgamento 
de tema paradigma pelo Supremo Tribunal Federal.  (2) A Distribuidora é Ré 
em duas ações cíveis, nas quais os autores pretendem obter indenização 
pelas perdas sofridas em fundos de investimento administrados pela Distri-
buidora. Foram proferidas sentenças em ambas as ações acolhendo em par-
te os pedidos, para determinar a condenação solidária da gestora dos fundos 
e da Distribuidora ao pagamento de quantias que, atualizadas até 31.12.2021, 
equivalem a aproximadamente R$ 21.478. Foram interpostos recursos, ainda 

pendentes de julgamento. (3) Considerando o seu papel de administrador fi-
duciário de fundos de investimento, a Distribuidora foi incluída como acusada 
em processos administrativos sancionadores instaurados por órgãos regula-
dores, a maioria deles discutindo o seu dever de supervisionar os demais 
prestadores de serviço dos fundos sob administração. Algumas das decisões 
condenatórias proferidas estão atualmente sujeitas à revisão do Conselho de 
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN). (4) A Distribuidora, em 
seu papel de administradora fiduciária de fundos de investimento, foi incluí-
da, junto a outras partes, em procedimento de Tomada de Contas Especial 
(TCE) iniciado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), 
tendo sido proferida decisão condenatória, posteriormente anulada por vicios 
processuais. Diante da referida anulação, o procedimento em questão foi 
reiniciado. Em paralelo, um Regime Próprio de Previdência do estado de 
Rondônia ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa 
contra a Distribuidora e outros Réus, tendo sido proferida sentença conde-
nando os réus, solidariamente, ao ressarcimento de alegadas perdas em 
fundo de investimento sob administração, dentre outras providências. A Dis-
tribuidora apresentou recurso de apelação contra a sentença, o qual encon-
tra-se pendente de julgamento. (5) A Distribuidora é Ré em ação cível na qual 
o autor pretende obter indenização por supostas perdas sofridas em fundo de 
investimento administrado pela Distribuidora. Foi proferida sentença aco-
lhendo os pedidos, para determinar a condenação solidária da gestora do 
fundo e da Distribuidora. O recurso de apelaçao da Distribuidora foi despro-
vido, tendo sido apresentado recurso ao Tribunal Superior. b. Contingên-
cias trabalhistas, fiscais e cíveis – Possíveis - As contingências classifica-
das com risco possível são dispensadas de constituição de provisão com 
base no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, 
aprovado pela Resolução CMN nº 3.823/2009. Para fins de apresentação, as 
informações a seguir levam em consideração as seguintes situações: b.1. 
Processos de maior relevância e b.2. Outros processos: b.1 Processos de 
maior relevância - Postalis - Em 08.08.2014, o Instituto de Seguridade So-
cial dos Correios e Telégrafos (“Postalis”) ajuizou ação ordinária contra a 
Distribuidora e Fabrizio Dulcetti Neves (“Sr. Fabrizio”), sócio controlador da 
Atlântica Administradora de Recursos Ltda. (“Atlântica”), em razão de supos-
tos prejuízos, lucros cessantes e/ou danos emergentes sofridos pelo Brasil 
Sovereign II Fundo de Investimento em Dívida Externa (“Brasil Sovereign II”). 
Na mesma data, o Postalis solicitou liminarmente o bloqueio judicial de parte 
do valor do pedido. Em 21.08.2014, o pedido liminar foi deferido, tendo sido 
implementado o bloqueio em 22.08.2014. O bloqueio foi posteriormente 
substituído por carta de fiança bancária, contratada junto ao Banco Brades-
co, e garantida pela controladora final da Distribuidora, para a qual são pagos 
trimestralmente valores relativos à comissão de fiança, conforme nota expli-
cativa n° 10 . Atualmente, aguarda-se decisão sobre a regularidade da cita-
ção do Sr. Fabrizio por carta rogatória. Em 12.03.2015, o Postalis ajuizou 
outra ação cível contra a Distribuidora e contra outros Réus no Rio de Janei-
ro, a qual está atualmente em fase instrutória. Em 14.12.2015, foi ajuizada 
uma ação, em São Paulo, pela Associação dos Profissionais dos Correios 
(“ADCAP”) contra a Distribuidora e outros Réus. Essa ação foi extinta sem 
julgamento do mérito em 20.03.2017. A ADCAP apresentou recurso contra a 
decisão de extinção da ação, que foi parcialmente provido em 04.08.2021, 
tendo sido determinado o desmembramento do processo em duas ações 
distintas, com a remessa do processo contra a Distribuidora para a Justiça 
Estadual. A referida decisão está sujeita a recursos. Em 17.12.2015, o Pos-
talis ajuizou outras três ações cíveis no Rio de Janeiro contra a Distribuidora, 
relacionadas a investimentos em outros fundos sob sua administração, es-
tando duas dessas ações em fase instrutória. Na terceira ação, foi proferida 
sentença em 20.05.2021, condenando a Distribuidora e a BNY Mellon Admi-
nistração de Ativos Ltda. (“Ativos”), de forma solidária, ao ressarcimento de 
alegados prejuízos sofridos em fundo de investimento, no valor histórico de 
R$ 6.809. A referida sentença está sujeita a recursos. Em 04.02.2016, o Pos-
talis ajuizou ação cível em Brasília, alegando ter sofrido perdas em outros 
fundos de investimento. Essa ação foi remetida à Justiça Federal de São 
Paulo, por ter havido declínio de competência, tendo sido posteriormente 
remetida à Justiça Federal de Brasília, para reapresentação das contesta-
ções pelos Réus. A referida ação está atualmente em fase instrutória. Em 
05.04.2017, o Tribunal de Contas da União (“TCU”) proferiu decisão de indis-
ponibilidade de bens da Distribuidora no valor histórico de R$ 556.188, no 
contexto de investigação relacionada ao Postalis. Em 10.04.2017, a Distribui-
dora impetrou mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, tendo 
obtido liminar de suspensão da decisão de indisponibilidade. Na sequência, 
a Distribuidora apresentou sua defesa. Contudo, em razão da inclusão da 
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. (“Ativos”) no pólo passivo do pro-
cesso, o TCU determinou a citação da Ativos e da Distribuidora para apre-
sentação das suas defesas, tendo tais documentos sido apresentados na 
sequencia. Em 25.06.2021, a Unidade Técnica do TCU recomendou a res-
ponsabilização solidária da Distribuidora e da Ativos ao ressarcimento de 
aproximadamente R$ 715.654, valor calculado na referida data, além de mul-
ta. Na sequência, a Procuradoria no TCU propôs diligências adicionais, ou, 
subsidiariamente, a rejeição das defesas,aguardando-se, por ora, o julga-
mento do caso na esfera administrativa. Em 12.06.2019, a Distribuidora foi 
citada em novo processo administrativo instaurado pelo TCU, relacionado ao 
Postalis, tendo sua defesa sido apresentada em 11.07.2019. Em 09.09.2020, 
o TCU proferiu decisão, condenando a Distribuidora e os demais Acusados, 
de forma solidária, ao ressarcimento de alegadas perdas sofridas em fundo 
de investimento sob administração, cujo valor histórico corresponde a R$ 
94.000, e cujo valor atualizado para 31.12.2021 corresponde a R$ 248.981. 
Além disso, aplicou multa à Distribuidora no valor histórico de R$ 10.000. A 
Distribuidora apresentou recurso administrativo contra essa decisão, ora 
pendente de julgamento. Ressalte-se que a decisão que vier a ser proferida, 
estará sujeita a questionamento por meio de ação judicial. Em 16.01.2018, o 
Ministério Público Federal ajuizou ação perante a Justiça Federal em São 
Paulo, com vistas a obter a condenação da Distribuidora por prejuízos sofri-
dos pelo Postalis. Tal ação foi extinta, sem julgamento do mérito. O Ministério 
Público Federal apresentou recurso contra a decisão de extinção da ação, 
que foi provido, tendo sido determinado o envio do processo à 1ª instância 
para regular processamento. A referida decisão está sujeita a recursos. Em 
04.10.2019, o Postalis, junto a outro fundo de pensão, apresentou pedido de 
instauração de arbitragem, requerendo indenização em razão de supostos 
prejuízos sofridos por fundo sob administração da Distribuidora e gestão da 
Ativos. A Distribuidora e a Ativos se opuseram a tal pedido e ajuizaram ação 
judicial com vistas a ver reconhecida a incompetência do Tribunal Arbitral. 
Em 25.10.2019, o Postalis ajuizou ação contra a Distribuidora e a BNY Mellon 
Ativos Financeiros Ltda. (“Alocação”), em curso perante à Justiça Estadual 
do Rio de Janeiro, alegando supostos prejuízos relacionados à administra-
ção e à gestão de fundo de investimento, de, no mínimo, R$ 56.229. A Distri-
buidora apresentou defesa em 17.08.2020. Em 19.06.2020, Walmir de Almei-
da Barreto Júnior ajuizou ação popular em curso na Justiça Federal do Rio de 
Janeiro requerendo, em relação à Distribuidora, a sua responsabilização por 
supostos prejuízos no valor histórico de R$ 454.514, referentes a investimen-
tos que teriam sido feitos pelo Postalis em fundo de investimento. A Distribui-
dora apresentou defesa em 15.12.2020.Os supostos prejuízos alegados con-
tra a Distribuidora já são objeto da ação movida pelo Postalis em Brasília e 
de um dos processos administrativos no TCU. Em 10.02.2021, a Distribuido-
ra foi citada em ação cível ajuizada pelo Postalis e outro fundo de pensão na 
Justiça Estadual do Rio de Janeiro, alegando supostos prejuízos relaciona-
dos a investimentos realizados em fundo sob administração da Distribuidora. 
A Distribuidora apresentou defesa em 03.05.2021.A referida ação está atual-
mente em fase instrutória. Em 12.8.2021, a Distribuidora foi citada para apre-
sentar defesa em processo administrativo instaurado pelo TCU para apurar 
supostos prejuízos nos investimentos do Postalis, no valor histórico de R$ 
46.880 (2011), em fundo sob sua administração.A Distribuidora apresentou 
defesa em 27.09.2021. Considerando que, de uma forma geral, há pedidos 
ilíquidos envolvidos nessas ações, e que os processos ainda estão em fase 
inicial, não foi possível determinar os montantes possíveis de perda em sua 
maioria. Ressalte-se que, além das ações judiciais, há inquéritos e processos 
administrativos em curso perante a CVM e o Banco Central tratando de tais 
assuntos, além de investigações/ações penais. Silverado - A Distribuidora é 
a administradora do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multise-
torial Silverado Maximum (“Fundo Silverado”). Em 02.06.2016, o Fundo Sil-
verado ajuizou ação contra a Distribuidora, o Deutsche Bank S.A. - Banco 
Alemão, na condição de custodiante, e a Silverado Gestão e Investimentos 
Ltda., na condição de gestora, sob a alegação de que todos teriam falhado no 
cumprimento de seus respectivos deveres e que, portanto, seriam solidaria-
mente responsáveis pela indenização de supostas perdas sofridas pelo Fun-
do Silverado. A ação se encontra, atualmente, na fase instrutória. Em 
09.06.2020, foi ajuizada ação criminal pelo Ministério Público Federal com 
relação aos fatos objeto da controvérsia. Em 08.06.2021, foi proferida sen-
tença que absolveu sumariamente o representante da Distribuidora, a qual 
foi objeto de recurso apresentado pelo Ministério Público Federal. CEEE - 
Em 23.06.2016, o BNY Mellon Sul Energia FIC FIM (“Fundo Sul Energia”), 
cujo quotista exclusivo é a Fundação CEEE de Seguridade Social - Eletroce-
ee (“CEEE”), ajuizou ação de indenização contra a Distribuidora, sob a ale-
gação de que a mesma não teria cumprido os deveres inerentes à sua con-
dição de administradora, no que diz respeito a dois investimentos realizados 
pelo Fundo Sul Energia. O valor histórico do pedido principal formulado é de 
R$ 48.526. Em decorrência de decisão proferida em 18.03.2019, que aco-
lheu as alegações da Distribuidora, o processo – originalmente em curso 
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – foi remetido ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde encontra-se em 
curso ação conexa, ajuizada pela entidade contra os seus ex-Diretores. IGE-
PREV - Em 18.06.2015, o Ministério Público do Estado de Tocantins ajuizou 
quatro ações contra a Distribuidora, na condição de administradora dos Fun-
dos FI Diferencial RF LP (“Fundo Diferencial”), Adinvest Top FI RF (“Fundo 
Adinvest”), Totem FI RF II (“Fundo Totem”) e Vitória Régia FI RF LP (“Fundo 
Vitória Régia”), e contra outros Réus, sob a alegação de que todos deveriam 
ser solidariamente responsáveis por supostas perdas sofridas pelos referidos 
fundos, os quais teriam causado prejuízos ao Instituto de Gestão Previdenci-
ária do Estado do Pará (“IGEPREV”). O Tribunal de Justiça do Tocantins 
expediu ordem de bloqueio em desfavor da Distribuidora e demais Réus, 
tendo sido interposto recurso, ora pendente de julgamento. Aguarda-se a ci-
tação dos Réus para apresentação de contestação. Considerando que os 
processos ainda estão em fase inicial, não foi possível determinar os montan-
tes possíveis de perda. Investidor não-residente - Em 22.11.2019, foi lavrado 

auto de infração contra a Distribuidora, relativo à exigência de recolhimento 
de Imposto de Renda, que supostamente deveria ser retido na fonte pela 
Distribuidora, na qualidade de administradora de determinados fundos, em 
relação ao rendimento de cotistas qualificados como “Investidores Não-Resi-
dentes”. O valor histórico do auto de infração, incluindo juros e multa, corres-
ponde a R$ 118.918, na data da lavratura do auto de infração. Em 27.05.2020, 
foi proferida decisão pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julga-
mento no Rio de Janeiro (RJ), dando provimento à impugnação apresentada 
pela Distribuidora, para determinar a exoneração integral do lançamento tri-
butário em questão, com o cancelamento do referido auto de infração. No 
momento, aguarda-se o julgamento do recurso de ofício. Serpros - Em 
17.8.2021, a Distribuidora foi citada para apresentar defesa em processo ad-
ministrativo instaurado pelo TCU para apurar supostos prejuízos nos investi-
mentos da Serpros, no valor histórico de R$ 133.910 (2013/2014), em fundos 
sob sua administração. b.2 Outros processos - No que se refere às demais 
contingências, os montantes relacionados no quadro abaixo representam a 
estimativa dos valores que puderam ser calculados com confiabilidade e que 
foram classificados como chance de perda possível, pelos assessores jurídi-
cos do Conglomerado Financeiro. 
Outras contingências passivas: 31/12/2021 31/12/2020
Trabalhista (1) 1.277 1.287
Fiscais - -
Cíveis (2) 28.075 25.588
Total 29.352 26.875
(1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas 
como risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indi-
cados acima, uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade. 
Isso se deve à iliquidez dos pedidos principais formulados e à inclusão de pe-
didos de indenização por danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz. (2) De 
maneira geral, os processos de natureza cível classificados com risco possí-
vel de perda correspondem a ações judiciais em que se requer a condenação 
solidária da Distribuidora, junto a gestores, custodiante e demais prestadores 
de serviços de fundos de investimento envolvidos, à reparação de supostas 
perdas sofridas por investidores, sob a alegação de que teriam havido falhas 
na gestão e administração dos referidos fundos. Em grande parte dos casos, 
requer-se que as supostas perdas sejam apuradas em fase de liquidação de 
sentença. Seja em razão dessa circunstância ou, ainda, da formulação de 
pedido de indenização por supostos danos morais em valor a ser arbitrado 
pelo Juízo, não é possível quantificar com precisão o valor da exposição da 
Distribuidora, de modo que tais processos não estão refletidos nos valores in-
dicados acima. Além disso, em razão da natureza dos pedidos formulados, o 
valor das supostas perdas pode sofrer alterações no decorrer dos processos.
10 Transação com partes relacionadas:
 2021

 
Ativo 

circulante
Passivo 

circulante
Passivo não 
circulante

Transação/
resultado

Descrição Banco

Con-
glome-

rado 
finan-
ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
finan-
ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
finan-
ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
finan-
ceiro

Diretoria - - 5.148 5.148 - - (9.115) (9.115)
 Dividendos  
 devidos à  
 controladora - - 526 719 - -
Empresas do  
 grupo no pais 5 300 602 - - - (7.599) 3.551
Empresas  
 do grupo no  
 exterior 1.612 2.545 38 166 - - 14.343 14.827
Total 1.617 2.845 6.314 6.033 - - (2.371) 9.263

2020

 
Ativo circu-

lante
Passivo 

circulante
Passivo não 
circulante

Transação/Re-
sultado

Descrição Banco

Con-
glo-
me-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glo-
me-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glo-
me-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro
Diretoria - - 4.374 4.374 - - (11.253) (11.253)
Dividendos  
 devidos à  
 controladora - - 450 976 - - - -
Empresas do  
 grupo no pais 5 185 443 - - - (6.065) 2.533
Empresas  
 do grupo no  
 exterior 696 1.340 7 90 - - 11.397 11.834
Total 701 1.525 5.274 5.440 - - (5.921) 3.113
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021 e de 
2020, bem como as transações que influenciaram os resultados dos exercí-
cios, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem de transações 
entre as empresas do Conglomerado Financeiro e outras partes relacionadas, 
conforme a seguir: Os saldos com empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, 
correspondem a: i) valores cobrados ou reembolsados relacionados a rateio de 
despesas do grupo, que precisam ser reconhecidas no resultado das empresas 
do Conglomerado Financeiro e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são 
consideradas despesas indedutíveis, ii) valores cobrados pela prestação de 
serviço de suporte operacional e gerencial na Administração de fundos e custódia 
internacional de clientes na América Latina, conforme contrato firmado entre a 
Distribuidora e o The Bank of New York Mellon em agosto de 2016, iii) contrato 
de rateio de despesa firmado entre o Banco e o The Bank of New York Mellon em 
julho de 2016, que estabelece o reembolso de despesas relacionadas à gestão 
do negócio das empresas da América Latina. Considerado que os serviços 
prestados pelo presidente da América Latina, diretor nacional no Brasil e pela 
chefe operacional administrativa no Brasil são ligados à representação da marca 
BNY Mellon em todas as entidades da América Latina, e que as receitas gera-
das com os clientes desses países são reconhecidas e recebidas nos Estados 
Unidos, foi acordado que o The Bank of New York Mellon deve reembolsar todos 
os custos integralmente alocados no BNY Mellon Banco correspondente a sua 
participação no serviço em questão, eiv) Prestação de serviço de assessoria 
técnica realizado pelo BNY Mellon Banco aos clientes do The Bank of New York 
Mellon no Brasil, conforme nota explicativa n° 6. De acordo com as regras do 
Grupo, os valores são recebidos/liquidados até o final do mês subsequente ao 
mês de emissão da invoice. A ARX Investimentos Ltda. (“ARX”), subsidiária 
do The Bank of New York Mellon Corporation, com sede em Nova Iorque, atua 
como gestora de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. A 
ARX e sua subsidiária integral BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. não 
integram o grupo econômico financeiro do qual a Distribuidora faz parte. Em 7 
de julho de 2015, a Distribuidora e as empresas ARX, BNY Mellon Banco S.A., 
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. e BNY Mellon Alocação de Patrimô-
nio Ltda. assinaram o contrato de rateio de custos e despesas administrativas, 
com o objetivo de regular o compartilhamento das estruturas administrativas e 
operacionais que correspondem a, dentre outros, funcionários, técnicos contra-
tados, meios de produção, equipamentos, materiais, local físico e material de 
terceiros. De acordo com os termos do contrato, os custos e despesas arcados 
pela Parte Pagadora serão reembolsados pelas Partes Beneficiárias, por meio 
de cobranças mensais realizadas por meio de notas de débito emitidas pela 
Parte Pagadora. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o rateio de 
custos e despesas administrativas impactou o resultado doConglomerado Fi-
nanceirono montante de R$3.551(R$ 2.533em 31 de dezembro de 2020). Em 
31 de dezembro de 2021, a Distribuidora possuía saldos a receber de R$ 269 e 
R$ 25 referente ao contrato de rateio de custos e despesas administrativas com 
a ARX, e sua subsidiária BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda., respecti-
vamente (R$ 161 e R$ 17 em 31 de dezembro de 2020). Durante o exercício 
de 2021, a Distribuidora manteve movimentação em conta corrente no BNY 
Mellon Banco S.A. (“Banco”), integrante do mesmo conglomerado financeiro. 
Em 31 de dezembrode 2021, a Distribuidora apresentou um saldo no montante 
de R$ 306 (R$ 157 em 31 de dezembro de 2020) no Banco, que encontra-se 
apresentado na rubrica “Disponibilidades” do balanço patrimonial. O rateio 
de custos e despesas administrativas com o BNY Mellon Banco S.A. gerou 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 saldos a pagar e a receber no 
montante de R$ 5 e R$ 602, respectivamente (R$ 5 e R$ 443 saldos a pagar e 
a receber, respectivamente em 31 de dezembro de 2020). Remuneração de 
diretores e pessoal chave da administração - A remuneração do pessoal-
chave da administração, que inclui diretores, totalizou R$9.115emdezembrode 
2021 (R$ 11.253em 31 de dezembro de 2020). Neste valor estão englobados 
benefícios de curto prazo, que correspondem a: (i) pro-labore pago à diretoria; 
(ii) bônus pago e (iii) outros benefícios, como plano de saúde, plano dental, 
previdência privada e seguro de vida. Adicionalmente, o Grupo possui política 
de remuneração baseada em ações e plano de pensão. Controladora e parte 
controladora final - A controladora direta do Conglomerado Financeiro é a BNY 
Mellon Participações Ltda. e a controladora final do Grupo é o The Bank of New 
York Mellon Corporation.Em 31 de dezembrode 2021o Banco possuía o saldo 
de R$ 526e a Distribuidora R$ 193a pagar a sua Controladora diretareferente 
a dividendo mínimo obrigatório(em 31 de dezembro de 2020Banco possuía o 
saldo de R$ 450 e a Distribuidora R$ 526 a pagar a sua Controladora direta).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a Distribuidora obteve car-
ta de fiança com sua controladora final como garantia de pagamento, em 
caso de execução, da fiança contratada junto ao Banco Bradesco em re-
lação à ação ordinária ajuizada pelo Instituto de Seguridade dos Correios, 
conforme Nota Explicativa nº 9-b . No exercíciofindo em 31 de dezembrode 
2021, a Distribuidora pagou R$ 1.931referente à comissão de fiança para sua 
Controladora final (R$ 1.915em 31 de dezembrode 2020), registrado na ru-
brica “outras despesas administrativas”. 11 Limite operacional (acordo de  
basiléia): As instituições financeiras e entidades equiparadas têm que man-
ter patrimônio líquido mínimo de 8% para osexercíciosfindos em 31 de de-
zembro de 2021 e 2020, dos seus ativos, ponderados por graus de risco às 
exposições em ouro, moedas estrangeiras e operações sujeitas ao risco ope-
racional e às variações: cambial; taxa de juros; do preço de commodities; e do 
preço de ações classificadas na carteira de negociação, conforme regras e 
instruções do BACEN. OConglomerado Prudencial e o Conglomerado Finan-
ceiroestavamenquadrados nesse limite operacional, apresentando em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020os valores de 63,84% e 70,02% respectivamente.

Cristiane Soares Azevedo Rodrigues
Contadora - CRC RJ-108555/O-7

Eduardo Adriano Koelle     |     Marcus Vinícius Mathias Pereira 
Patricia Avolio Furtado Alvim     |     Peterson Antonio da Paz

DIRETORIA
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Conab cria portal Armazéns do Brasil

Cerca de 3 mil refugiados ocupam vagas temporárias em 2021

Ao fim de 2020, o 
Brasil tinha cerca 
de 57 mil refugia-

dos reconhecidos no país, 
segundo um relatório do 
Comitê Nacional para os 
Refugiados (Conare), que 
contabiliza os dados desde 
2011. Somente nos últimos 
dois anos, o país registrou a 
entrada de cerca de 30 mil 
refugiados, conforme o ór-
gão.

Para essas pessoas, o 
trabalho temporário se 
tornou uma oportunidade 
de iniciarem a sua vida em 
um novo país. Segundo a 
Employer, uma das maio-
res empresas de RH do 
país, no último ano foram 
registradas mais de 3 mil 
contratações temporárias 
de refugiados. As funções 
mais recorrentes na admis-
são temporária desses es-
trangeiros são de ajudante 
e de auxiliar de produção.

De acordo a companhia, 
as nacionalidades mais co-
mumente contratadas pela 
modalidade temporária são 
haitianos, venezuelanos, 
colombianos, argentinos 
e bolivianos -- seguindo o 
padrão de origem dos refu-
giados em seus pedidos de 
asilo no país.

Entre os desafios para 
quem chega em um novo 
país com o status de re-
fugiado está a busca por 
emprego. Com o cresci-
mento da disponibilidade 
de vagas de trabalho tem-
porário e o alto número de 
admissões, as oportunida-
des temporárias oferecem 
um caminho, ainda que 
por tempo limitado, para 
começar a se estabelecer 
no país, contando com os 
benefícios que são asse-
gurados aos empregados 
pela Lei do trabalho tem-
porário nº 6.019/74.

“O contrato temporário 
surge como uma alterna-
tiva eficaz para refugiados 
que precisam de emprego. 
Trata-se de uma modalida-
de de contratação que traz 
flexibilidade às empresas e 
que assegura os benefícios 
do trabalhador. Além disso, 
eles ainda têm chances de 
serem efetivados, caso seja 
notado bom desempenho 
nas funções estipuladas”, 
explica Vânia Montenegro, 
diretora de serviços de RH 
da Employer.

O Brasil é visto com 
bons olhos para aqueles 
que buscam um recomeço 
longe de seus países de ori-
gem, inclusive com oportu-
nidades de emprego. Esse 
foi um dos motivos para 
que Obiannys Iragas op-
tasse pelo país. Trabalhador 
temporário há 20 dias co-
mo operador, o venezuela-
no revela ter percebido boa 

recepção das empresas para 
os refugiados.

“Até agora, a maioria das 
empresas oferece oportuni-
dade para os estrangeiros. 
Acredito que estão cientes 
de que nós precisamos do 
trabalho para nos manter-
mos com condições boas 
no país e estamos dispostos 
a executar as atividades com 
muito empenho para nos 
mantermos nos cargos”, 
opina Iragas.

Juana Martinez compar-
tilha de opinião semelhante. 
A venezuelana atua como 
operadora de máquinas 
há 27 dias, após deixar o 
seu país. “Estou no Brasil 
há três anos e nove meses. 
Ainda estou me adaptando 
ao idioma, mas consigo me 
comunicar bem. Felizmen-
te, fui bem aceita em todas 
as empresas em que traba-
lhei”, conta.

Juana já teve outras expe-

riências na modalidade tem-
porária. “Atualmente, atuo 
como operadora de máqui-
na em contrato temporário. 
Essa forma de contratação 
é uma solução já que, mui-
tas vezes, precisamos de 
uma vaga rapidamente”, diz 
Juana.

Na modalidade tempo-
rária, o trabalhador tem 
anotação em carteira e os 
direitos assegurados pela 
Lei 6.019/1974. Dentre os 
direitos, estão inclusos pa-
gamento de horas extras, 
descanso semanal remu-
nerado, 13º salário e férias 
proporcionais ao período 
trabalhado. Ele recebe 8% 
dos seus proventos a título 
de FGTS e o período co-
mo temporário conta como 
contribuição para a aposen-
tadoria.

De acordo com a legis-
lação, o trabalhador tem-
porário pode ser contrata-

do por até 180 dias, com 
possibilidade de prorroga-
ção por até mais 90 dias. A 
efetivação pode acontecer 
a qualquer momento desse 
período. “Junto à Previ-
dência, o trabalhador tem-
porário também tem todos 
os direitos garantidos, co-
mo auxílio-doença, desde 
que se respeite a carência 
mínima exigida para o pa-
gamento dos benefícios”, 
diz Vânia.

Uma das maiores empre-
sas de RH do país, a Em-
ployer que oferece serviços 
e tecnologia para Recursos 
Humanos possui mais de 
35 filiais posicionadas es-
trategicamente no Brasil. 
A empresa atende algumas 
das maiores companhias do 
Brasil e do mundo, que bus-
cam soluções eficientes e de 
alta tecnologia para o setor, 
com o objetivo de simplifi-
car a rotina do RH.

Mais um im-
portante lan-
çamento da 

Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) 
ocorreu nesta terça-feira: o 
novo portal Armazéns do 
Brasil – uma página inédita 
disponibilizada a partir do 
site da Companhia, que ofe-
rece, em um mesmo lugar, 
todas as informações capa-
zes de subsidiar as decisões 
no setor agrícola. Alimenta-
do com dados atualizados 
de sistemas internos da es-
tatal, o portal permite pes-
quisar todos os armazéns 
cadastrados no país, além 
de informações como a lo-
calização (rural, urbana ou 
porto), certificação e outras 
características.

“A agricultura está em 

constante desenvolvimento, 
e a Companhia conduz essa 
trajetória de inovação com a 
garantia de que tanto o go-
verno que atua na política 
de abastecimento, quanto 
o produtor que completa o 
elo dessa cadeia, tenham em 
mãos as informações e a in-
teligência agropecuária que 
necessitam para garantir o 
alto rendimento agrícola do 
país”, afirma o presidente 
da Conab, Guilherme Ri-
beiro.

O portal Armazéns do 
Brasil disponibiliza infor-
mações estratégicas para o 
agro nacional, já que possi-
bilita ao produtor planejar 
a sua pós-colheita, aponta 
os agentes armazenadores 
com localização e caracte-
rísticas de suas estruturas 

divulgadas, facilita o meca-
nismo de encontro entre a 
oferta e demanda dos ser-
viços de armazenagem, o 
que ameniza as dificuldades 
logísticas na colheita dos 
grãos brasileiros e ainda au-
xilia na escolha do produtor 
rural, principalmente com 
as dificuldades de encontrar 
armazéns em momentos de 
alta demanda por este ser-
viço. 

“A agricultura moderna 
que gera hoje modelos de 
produção baseados em ma-
peamento de áreas por sa-
télite, análise de solo geor-
referenciada, pulverização 
com drones e tecnologias 
para o plantio, irrigação e 
fertilização, também neces-
sita de uma rede armazenis-
ta desenvolvida”, ressalta 

o diretor de Operações e 
Abastecimento da Compa-
nhia, José Trabulo Júnior. 
“Nesse sentido, a criação 
deste Portal é mais um ins-
trumento para possibilitar 
a movimentação e o cres-
cimento do setor, uma vez 
que dá maior visibilidade 
às unidades disponíveis e 
melhora o poder de seleção 
dos produtores”.

Desenvolvido com de-
sign moderno e intuitivo, o 
portal também é responsivo, 
ajustando-se ao tamanho da 
tela de celulares e tablets, 
sem alteração do layout. As-
sim, qualquer usuário pode-
rá utilizar a ferramenta sem 
dificuldades, já que o con-
teúdo adapta-se a qualquer 
ferramenta que os usuários 
estejam usando para facili-

tar a sua visualização.
De acordo com a equipe 

técnica da Conab, o por-
tal poderá ser usado tanto 
para estudos de logística, 
capacidade estática e políti-
cas públicas, quanto direta-
mente pelo produtor. “Nós 
concentramos os dados que 
antes ficavam distribuídos e 
ainda incluímos outros pa-
râmetros de pesquisa, pro-
movendo uma dinâmica de 
acesso facilitada, inclusive 
por meio de gráficos, que 
melhoram o entendimen-
to”, explica o superinten-
dente de Armazenagem da 
Conab, Stelito Reis. “Assim 
o produtor poderá escolher 
não só o armazém mais 
próximo, mas aquele que 
possui as características que 
ele deseja, como certifica-

ção,  condições de armaze-
nagem, etc”.

Aplicativo

No início de fevereiro, 
a Conab já havia apresen-
tado também o aplicativo 
denominado Descontos de 
Armazenagem, com o obje-
tivo de auxiliar os produto-
res rurais do país a calcular 
e identificar previamente 
os custos importantes pa-
ra uma melhor negociação 
da tarifa a ser paga aos ar-
mazéns contratados para 
a guarda de seus produtos. 
O App está em funciona-
mento no sistema Android, 
disponível para download 
na Play Store. A ideia é que, 
em breve, seja desenvolvido 
também a versão para IOS.

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA BNY MELLON – 2º SEMESTRE DE 2021
I – Introdução: O Comitê de Auditoria do BNY Mellon (“Comitê”), que engloba o 
BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), e a BNY Mellon Serviços Financeiros Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“DTVM”), é composto por 3 (três) 
membros, que também exercem a função de diretores estatutários, um dos quais 
nomeado como especialista financeiro, a Sra. Patricia Furtado Alvim, conforme 
definido pela legislação e regulamento aplicável. De acordo com o estabelecido 
em seu Estatuto, compete ao Comitê zelar pela qualidade e integridade das 
demonstrações financeiras Consolidadas do Banco e da DTVM, pelo cumpri-
mento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência 
e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da auditoria interna e pela 
qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração 
de riscos. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da 
Administração, dos auditores externos, da auditoria interna, dos responsáveis 
pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas próprias análi-
ses. A KPMG Auditores Independentes é a empresa de auditoria independente 
contratada para o exame das demonstrações financeiras do Banco e da DTVM, 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas 
e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. A Auditoria Interna tem sua atuação voltada para temas que 
representam potencial de risco mais elevado e para a avaliação dos sistemas de 
controles internos e gerenciamento de riscos, oferecendo, ao Comitê, uma visão 
crítica da qualidade dos processos e do monitoramento dos riscos. II – Respon-
sabilidades: As responsabilidades e atribuições do Comitê estão de acordo com 
o estabelecido no artigo 15 da Resolução 3.198, de 27.05.2004, bem como no 
seu Estatuto, atualizado em 07/01/2022. III – Atividades desempenhadas pelo 
Comitê no período: Durante o 2º Semestre de 2021 o Comitê de Auditoria, no 
âmbito de suas atribuições e em conformidade com o seu Estatuto, reuniu-se 
2 (duas) vezes. Participaram dessas reuniões, além dos membros do próprio 
Comitê, representantes  das áreas de Risco, Legal, Compliance, assim como 
os Auditores Internos, os Auditores Externos e representante(s) da Ouvidoria. 
Todas as reuniões estão devidamente documentadas no formato de Ata. IV – 
Avaliação da Efetividade da Auditoria Externa: O Comitê mantém com os 
auditores externos um canal regular de comunicação para ampla discussão dos 
resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, de maneira 
que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da integridade das 
demonstrações contábeis e relatórios financeiros.Foram analisados aspectos 

relativos ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, à elaboração e entrega 
de relatórios, à independência dos auditores e ao seu relacionamento com a 
Administração. Não foram identificadas situações que pudessem afetar a obje-
tividade e a independência dos auditores externos. Os auditores mencionaram 
que os trabalhos de Auditoria foram efetuados de acordo com o planejamento 
estabelecido e com os padrões profissionais exigidos pelas normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Dentro deste contexto, a Auditoria ressaltou que 
foi considerado o ambiente de Controles Internos do BNY Mellon, com vistas à 
emissão de um relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras. Como 
resultado de seu trabalho os auditores externos emitiram relatórios de auditoria 
sobre as demonstrações do Banco, da DTVM e do Conglomerado Financeiro, os 
quais não continham ressalvas. O Comitê avalia como plenamente satisfatório o 
volume e a qualidade das informações fornecidas pela KPMG, as quais apoiam 
sua opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras. V – Avaliação 
da Efetividade da Auditoria Interna: O Comitê acompanhou o processo de 
auditoria desenvolvido pela Auditoria Interna, por meio da realização de reuniões 
periódicas e da aprovação de seus planejamentos estratégico e tático, relativos 
ao exercício de 2021, e do acompanhamento de sua execução. O Comitê avalia 
positivamente a cobertura e a qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria 
Interna. Os resultados desses trabalhos, apresentados nas sessões de trabalho 
do Comitê, não trouxeram ao conhecimento do Comitê a existência de riscos 
que possam afetar a solidez e a continuidade da Organização. VI – Avaliação 
da Efetividade dos Sistemas de Controle Interno e Administração de 
Riscos: Os Departamentos de Risco Operacional e Compliance, responsá-
veis pelo monitoramento dos riscos corporativos da Companhia, assim como 
de assuntos regulatórios e legais, no contexto das atividades exercidas pela 
corporação, também participam do Comitê de Auditoria. A estruturação de um 
fórum com reporte permanente e subordinação direta com o nível estratégico 
da instituição, e que abrange diferentes áreas de controle, principalmente 
representadas pela 2ª linha de defesa, proporciona uma maior eficiência no 
monitoramento e gerenciamento do ambiente de controle do BNY Mellon. O 
Comitê julga aceitável a qualidade dos sistemas de controles internos e adminis-
tração de riscos do BNY Mellon. Em atendimento ao Artigo 17, Incisos II e IV da 
Resolução 3.198/04, a evidenciação das deficiências detectadas pelos sistemas 
de controles internos e pelas Auditorias externa e interna, se existentes, foram 
disponibilizados e discutidos por este Comitê, nas reuniões realizadas durante 

o semestre findo em 31 de Dezembro de 2021. VII – Avaliação da Qualidade 
das Demonstrações Contábeis: O Comitê analisou os procedimentos que 
envolvem o processo de preparação dos balancetes e balanços, individuais e 
consolidados, das notas explicativas e relatórios financeiros publicados em con-
junto com as demonstrações contábeis consolidadas, os quais foram debatidos 
com a KPMG e com executivos da Organização. Foram examinadas as práticas 
contábeis relevantes utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis. 
Verificou-se que estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
VIII – Descrição das Recomendações do Comitê: Todos os membros do Co-
mitê integram a diretoria do BNY Mellon. As recomendações e temas debatidos 
foram feitos consensualmente por seus membros, inexistindo recomendações 
não acatadas. IX – Cumprimento da Legislação, da Regulamentação e 
das Normas Internas: O Comitê de Auditoria considera que as atribuições e 
responsabilidades, assim como os procedimentos relativos à avaliação e mo-
nitoramento dos riscos legais estão definidos e continuam sendo praticados de 
acordo com as orientações corporativas. O Comitê, com base nas informações 
recebidas das áreas responsáveis, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos 
relatórios produzidos pela Auditoria Externa, conclui que não foram apontadas 
falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas 
que possam colocar em risco a continuidade da Organização. X – Ouvidoria: 
Em cumprimento a Resolução 4.433/15 do Banco Central do Brasil, o Relatório 
Semestral referente à Estrutura Organizacional da Ouvidoria (2º semestre de 
2021) foi levado ao conhecimento deste Comitê. XI – Departamento Jurídico: 
O Departamento Jurídico também participa das reuniões do Comitê de Auditoria 
na figura de convidado, e atualiza seus membros e demais convidados com 
respeito às principais contingências e processos judiciais, administrativos e/ou 
arbitrais, que são relevantes para os negócios no Brasil, onde o Banco ou a DTVM 
figurem no polo passivo. XII – Conclusão: O Comitê de Auditoria, ponderadas 
devidamente suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do 
escopo da sua atuação, recomenda a aprovação das demonstrações contábeis 
do Banco e da DTVM, para a data-base de 31 de Dezembro de 2021. 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2022.
EDUARDO ADRIANO KOELLE | PATRICIA FURTADO ALVIM.

MARCUS VINICIUS PEREIRA.

CONTINUAÇÃO

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70

Extrato do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras completas referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e o relatório dos auditores independentes sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis 
eletronicamente nos endereços https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/ e https://www.bnymellon.com/br/pt/demonstracoes-financeiras.html. O referido relatório dos auditores independentes sobre essas demonstrações 
financeiras foi emitido em 29 de março de 2022, sem modificações e com seção de ênfase relacionada à demandas judiciais.

As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, na integra, estão publicadas e disponíveis para consulta no site deste jornal www.monitormercantil.com.br
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BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ:02.201.501/0001-61

CONTINUA

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - SEMESTRES E EXERCÍCIO FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - SEMESTRE E 
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E EXERCÍCIO 

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - SEMESTRE 
E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E EXERCÍCIO 

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de Reais) 

Srs. acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e do pú-
blico em geral, as demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, adaptadas às 
normas e instruções do Banco Central do Brasil, referente ao exercicio  findo em 31 de dezembro de 2021, e relatório do 
auditor independente. Risco operacional (Resolução CMN 4.557/17): O departamento de Risk Management, dentre 
outras funções, é responsável pela criação, manutenção e disseminação de um processo de gerenciamento contínuo 
e integrado de risco, que prevê a execução de controles tais como políticas, procedimentos, ferramentas, treinamentos 
e comunicação com objetivo de identificar e acompanhar os riscos associados ao Conglomerado. A estrutura de Risk 
Management é responsável por monitorar e desafiar os departamentos de negócios do BNY Mellon a reportar os even-
tos de risco operacional (OREs), na revisão anual do relatório de Auto Avaliação de Riscos & Controles (Risk & Control 
Self Assessment - RCSA), e por também revisar os indicadores chave de riscos (KRI’s) corporativos. A estrutura de 
Risk Management está implementada em conformidade com a Resolução CMN 4.557/17. Gerenciamento de risco 
de mercado, liquidez e crédito: A estrutura de gerenciamento de riscos de mercado, liquidez e crédito é adequada 
à exposição da instituição a tais riscos, considerando-se a natureza das operações e a complexidade dos produtos e 
serviços do BNY Mellon no Brasil. A gestão é efetuada de forma centralizada, por área que mantém independência com 
relação à mesa de operações. São mantidas políticas e procedimentos internos relacionados ao gerenciamento de tais 
riscos, incluindo o monitoramento, processos de documentação e escalação que garantem que a administração esteja 
ciente dos riscos e possa determinar um plano de ação eficaz, caso a exposição alcance níveis superiores às metas 
de risco estabelecidas. A BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BNY 
DTVM”) atua em um mercado específico, pois tem por atividade principal a administração de fundos de investimento e 
os riscos de mercado são mantidos em níveis aceitáveis. Não se verificou, durante o exercício de 2021, nenhuma perda 
resultante de flutuação de valores de mercado de posições detidas pela instituição. Adicionalmente, a exposição ao risco 
de liquidez foi verificada diariamente, e a instituição possui baixa exposição ao risco de crédito, seja em suas atividades 
fim ou na administração de seu patrimônio/caixa. Durante o exercício de 2021, a BNY DTVM manteve a diversificação 
de seus produtos e atividades desenhada inicialmente, e monitora as diversas tendências de mercado. Na ocorrência de 
alterações mercadológicas e decisões estratégicas que nos leve ao aumento de portfólio, a instituição encontra-se então 
apta a atender as exigências referentes à estrutura de gerenciamento do risco de mercado, liquidez e crédito descritas 
na Resolução CMN 4.557/17. Gerenciamento de risco de capital (Resolução CMN 4.557/17): Em cumprimento à 
regulamentação do Banco Central do Brasil, aos conceitos do Comitê de Basiléia e às suas Políticas Corporativas, o BNY 
Mellon estabeleceu uma Estrutura de Gerenciamento de Risco de Capital que tem como objetivo atender aos requisitos 

da Resolução nº 4.557/17 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de capital, devendo 
esta ser: compatível com o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, 
dos serviços, das atividades e dos processos da instituição; proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos 
riscos; adequada ao perfil de riscos e à importância sistêmica da instituição; capaz de avaliar os riscos decorrentes das 
condições macroeconômicas e dos mercados em que a instituição atua. O gerenciamento de capital é realizado sob 
a coordenação do Diretor Financeiro, responsável pelo gerenciamento de capital perante o Banco Central do Brasil, 
sendo membro do Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração, Comitê Regional de Ativos e Passivos, bem como da 
Diretoria Estatutária do Grupo, estando apto a identificar fatores que possam impactar os níveis de capital, tomando as 
providências de escalação interna necessárias à manutenção dos níveis de capital requeridos à continuidade dos negócios 
do Grupo de acordo com os padrões internos e os padrões estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.  Fazem parte da 
estrutura de gerenciamento de capital, conjuntamente ao Diretor Financeiro, os demais membros da Diretoria Estatutária 
e diversas áreas da Instituição, como Finanças, Jurídico, Auditoria Interna, Comitê Regional de Ativos e Passivos e Risco, 
que de forma integrada são responsáveis pela elaboração do plano de capital, partindo-se das projeções de receitas e 
despesas baseadas em indicadores e metas de crescimento do negócio e manutenção de um sistema de gerenciamento 
e monitoramento de risco contínuo. A Diretoria é responsável por analisar relatórios gerenciais sobre a adequação do 
capital, aprovar e revisar, no mínimo anualmente, as políticas e as estratégias, bem como o plano de capital e o plano 
de contingência de capital. A Diretoria deve assegurar a correção tempestiva das deficiências da estrutura, os recursos 
adequados e suficientes para o exercício das atividades de gerenciamento de capital de forma independente, objetiva e 
efetiva, e que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital, fazendo constar no relatório de acesso 
público sobre a estrutura de gerenciamento de capital sua responsabilidade pelas informações divulgadas. Adicionalmen-
te, a Diretoria aprova a indicação do diretor responsável, a definição da estrutura organizacional, a Política institucional, 
os processos, procedimentos e sistemas necessários à efetiva implantação do gerenciamento de capital. Finalmente, 
aprova dividendos pagos e declarados aos acionistas, assegura que o gerenciamento de capital esteja em conformidade 
com níveis de apetite de risco definidos na RAS (Risk Appetite Statement), revisa e aprova políticas e procedimentos 
de teste de estresse, aprovando o plano de capital e revisando a robustez do processo de avaliação da adequação de 
capital. Por intermédio dessa estrutura, fica garantido o monitoramento e o controle efetivo do capital para fazer face aos 
riscos que a Instituição está sujeita. Os relatórios e políticas de gerenciamento de riscos estão disponibilizados, em sua 
íntegra, no site https://www.bnymellon.com/br/pt/institutional-information/index.jsp. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022. 

A Administração

Passivo 2021 2020
Circulante  78.966  84.825 
Outras obrigações              78.966  84.825 
Sociais e estatutárias  17.548  17.280 
Fiscais e previdenciárias  37.233  44.389 
Diversas  24.185  23.156 
Passivo não circulante  65.401  56.368 
Fiscais e previdenciárias  -    -   
Diversas  65.401  56.368 
Resultado de exercícios futuros  -    -   
Patrimônio líquido   266.858 245.154 
Capital 225.245 225.245 
De domiciliados no país 225.245 225.245 
Reservas de capital  15.927  14.215 
Reservas de lucros  26.366  6.296 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários  29  (88)
Ajuste de avaliação atuarial  (709)  (514)
Total  411.225  386.347 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2° semestre
2021 2021 2020

Lucro líquido dos exercícios 7.311  20.263 55.335 
Resultados abrangentes
Variação líquida no valor justo de ativos 
financeiros disponíveis para venda  97  196  (138)
Imposto de renda e contribuição social sobre 
outros resultados abrangentes  (40)  (79)  55 
Variação - efeito de remensuração - Plano de 
benefício definido  (203) (342)  4.113 
Imposto de renda e contribuição social sobre 
outros resultados abrangentes  94  147 (1.645)

Outros resultados abrangentes, líquidos de 
imposto de renda e contribuição social  (52)  (78)  2.385 
Resultado abrangente total 7.259 20.185 57.720 
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 7.259 20.185 57.720 
Acionistas não controladores  -  -  - 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reserva de 
capital

Reserva de 
lucros

Ajuste de avaliação Lucros / Prejuízos
Capital Outras Legal Especial patrimonial acumulados Total 

Saldos em 1º de julho de 2021  225.245  15.026  4.984  1.960  (628)  12.304  258.891 
   Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários   -  -  -  -  57  -  57 
   Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  (109)  -  (109)
   Transações de pagamento baseado em ações  -  901  -  -  -  -  901 
   Lucro líquido no semestre  -  -  -  -  -  7.311  7.311 
   Destinações do lucro:   
       Dividendos  -  -  -  -  -  (193)  (193)
       Reserva Legal  -  -  365  -  -  (365)  - 
       Reserva Especial  -  -  -  19.057  -  (19.057)  - 
Saldo em 31  de dezembro de 2021  225.245  15.927  5.349  21.017  (680)  -  266.858 
Mutações do semestre  -  901  365  19.057  (52)  (12.304)  7.967 
Saldos em 1º de janeiro de 2021  225.245  14.215  4.336  1.960  (602)  -  245.154 
   Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários   -  -  -  -  117  -  117 
   Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  (195)  -  (195)
   Transações de pagamento baseado em ações  -  1.712  -  -  -  -  1.712 
   Lucro líquido no exercício  -  -  -  -  -  20.263  20.263 
   Destinações do lucro:   
       Dividendos  -  -  -  -  -  (193)  (193)
       Reserva Legal  -  -  1.013  -  -  (1.013)  - 
       Reserva Especial  -  -  -  19.057  -  (19.057)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  225.245  15.927  5.349  21.017  (680)  -  266.858 
Mutações do exercício  -  1.712  1.013  19.057  (78)  -  21.704 
Saldos em 1º de janeiro de 2020  225.245  12.775  1.569  -  (2.987)  (50.082)  186.520 
   Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários   -  -  -  -  (83)  -  (83)
   Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  2.468  -  2.468 
   Transações de pagamento baseado em ações  -  1.440  -  -  -  -  1.440 
   Lucro líquido no exercício  -  -  -  -  -  55.335  55.335 
   Destinações do lucro:   
       Dividendos  -  -  -  -  -  (526)  (526)
       Reserva Legal  -  -  2.767  -  -  (2.767)  - 
       Reserva Especial  -  -  -  1.960  -  (1.960)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  225.245  14.215  4.336  1.960  (602)  -  245.154 
Mutações do exercício  -  1.440  2.767  1.960  2.385  50.082  58.634 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

2º Se-
mestre 

2021 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
 Lucro líquido do semestre/exercícios antes do 
  imposto de renda e contribuição social 17.746 44.192 78.067 
  Ajustes ao lucro líquido:  5.918 10.876 13.111 
  ( Reversão)/ Provisão para crédito de liquidação  
     duvidosa  22  (13)  (391)
  Depreciação e amortização  5.084  9.293  6.979 
  Resultado de participação em controlada  (38)  (39)  2.509 
  Pagamento baseado em ações  901  1.712  1.440 
  Perda na alienação de ativo  1  1  189 
  Ajuste de avaliação atuarial  (109)  (195)  2.468 
  Ajuste a valor justo TVM  57  117  (83)
  Lucro líquido ajustado: 23.664  55.068  91.178 
Variação de ativos e passivos
  (Aumento) em títulos e valores mobiliários (36.289) (12.265) (74.386)
  (Aumento)/Redução em outros créditos - rendas  
    a receber  (2.363)  106  (2.806)
  Redução em outros créditos - diversos  2.335  8.386  21.113 
  (Redução) em outras obrigações (14.576) (20.645)  (7.766)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (10.016) (31.524) (23.429)
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais (37.245)  (874)  3.904 
Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos:
Aquisição de imobilizado de uso  (4.115)  (7.952) (10.637)
Alienação de imobilizado de uso  -  -  (189)
Aquisição de intangivel  (9.255) (12.369)  (7.878)
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
investimentos (13.370) (20.321) (18.704)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio  (193)  (193)  (526)
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
financiamento  (193)  (193)  (526)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (50.808) (21.388) (15.326)
Saldo no início do semestre/exercícios  75.655  46.235  61.561 
Saldo no fim do semestre/exercícios  24.847  24.847  46.235 
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (50.808) (21.388) (15.326)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Contexto operacional: A BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Distribuidora” ou “BNY Mellon DTVM”), 
subsidiária integral direta da BNY Mellon Participações Ltda., iniciou suas ati-
vidades em 1997,e assim como sua controlada BNY Mellon Administração de 
Ativos Ltda., presta serviços de administração e gestão de fundos e clubes de 
investimento,constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, 
definidos contratualmente, das taxas de administração e performance devidas 
pelos respectivos fundos e clubes de investimento. A BNY Mellon Participações 
Ltda. detém aproximadamente 100% das ações da Distribuidora, sendo que 
sua controladora final é o The Bank of New York Mellon Corporation (“BNY 
Mellon Corporation”), com sede em Nova Iorque. Em 31 de dezembro de 2021 
e 2020 a Ativos não possuía fundos sob sua gestão. A Distribuidora está loca-
lizada na Avenida Presidente Wilson, 231 - 11° andar, Rio de Janeiro, Brasil. 2 
Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financei-
ras apresentadas são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser 
consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da si-
tuação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demons-
trações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação e 
regulamentação contábil aplicável. Com base na Lei 13.818/19 que trouxe al-
teração no art. 289 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), foi esta-
belecido a extinção da obrigatoriedade de realizar as publicações ordenadas 
pela Lei das Sociedades por Ações no Diário Oficial da União, do Estado ou do 
Distrito Federal. As companhias podem realizar as publicações obrigatórias em 
jornal de grande circulação editado na localidade em que se situar a sua sede. 
As demonstrações financeiras da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribui-
dora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., serão publicadas de forma resumida 
no jornal “Monitor Mercantil”, com divulgação simultânea da íntegra no site https://
monitormercantil.com.br/caderno-digital/e no site da instituição https://www.
bnymellon.com/br/pt/demonstracoes-financeiras.html. As demonstrações fi-
nanceiras da Distribuidora são de responsabilidade da sua Administração, e 
foram elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas no Bra-
sil,aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil (“BACEN”), e normas e instruções do BACEN, e estão apresentadas em 
conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional - COSIF. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Distribui-
dora levou em consideração a aplicação das alterações na Legislação Socie-
tária e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.941/09, assim como as normas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que foram regula-
mentadas pelo BACEN até o momento. Conforme artigo 34 §4º, da resolução 
do BACEN nº 2 de 12/08/2020, as instituições financeiras devem evidenciar na 
apresentação das notas explicativas os resultados recorrentes e não recorren-
tes de forma segregada. Conforme definido na Resolução, considera-se resul-
tado não recorrente o resultado que não esteja relacionado ou esteja relacio-
nado incidentalmente com as atividades típicas da instituição, e não esteja 
previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. Com base nesse 

conceito a BNY Mellon DTVM, considerou como resultado não recorrente, os 
seguintes itens: • Resultados não operacionais, registrados nas rubricas 7.3–
Receitas não operacionais e 8.3 - (-) Despesas não operacionais do Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif); • Erros Ope-
racionais; • Provisões e despesas com contingências; • Despesas ocasionadas 
pelo cenário de Covid, ou outro evento extraordinário. A autorização para 
conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela diretoria da Distri-
buidora em 25 de março de 2022. 3 Base de preparação e principais práticas 
contábeis: a. Apuração de resultado - As receitas e despesas são reconhe-
cidas pelo regime de competência. b. Moeda funcional e moeda de apresen-
tação - Essas demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de 
Reais. O Real é a moeda funcional da Distribuidora e sua controlada. Todas as 
informações financeiras apresentadas em milhares de Reais foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. 
Estimativas contábeis - A preparação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo BACEN, requer que a Administração use de jul-
gamento na determinação e registro de estimativas contábeis. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergen-
tes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Distri-
buidora revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente, na data 
da apresentação das demonstrações financeiras. d. Transações em moeda 
estrangeira - Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moe-
da funcional da Distribuidora pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangei-
ras, na data de apresentação, são reconvertidos para a moeda funcional à taxa 
de câmbio apurada naquela data. As diferenças de moedas estrangeiras resul-
tantes na reconversão são reconhecidas no resultado. e. Aplicações interfi-
nanceiras de liquidez - As aplicações interfinanceiras de liquidez são regis-
tradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço e deduzido de eventuais provisões para desvalorização, quando 
aplicável. Os rendimentos auferidos nesta operação estão reconhecidos e 
apresentados no resultado na rubrica “Receitas da Intermediação Financeira 
- Resultado de operações com títulos e valores mobiliários” e “Despesas da 
Intermediação Financeira - Resultado de operações com títulos e valores mo-
biliários”, quando aplicável. Essas operações são consideradas equivalentes 
de caixa, cujos vencimentos considerando a data da efetiva aplicação são in-
feriores a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, 
sendo utilizados pela administração para gerenciamento de seus compromissos 
de curto prazo.  f. Títulos e valores mobiliários - Os títulos e valores mobiliá-
rios são avaliados e classificados, com base nos critérios estabelecidos pela 
Circular nº 3.068/01 do BACEN, na categoria de títulos disponíveis para venda, 
e ajustados pelo valor justo, sendo estes ajustes contabilizados em contrapar-
tida à conta destacada de patrimônio líquido denominada “Ajuste ao valor justo 
de títulos e valores mobiliários”, líquidos dos correspondentes efeitos tributários.  
g. Demais ativos circulantes - Os demais ativos circulantes são demonstrados 
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 

variações monetárias (em base pro rata dia), deduzidos das correspondentes 
rendas de realização futura e/ou provisões para perdas, quando aplicável. h. 
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa - A provisão para 
outros créditos de liquidação duvidosa vem sendo constituída por valor consi-
derado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas, sobre 
os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de proba-
bilidade de perda definidos pela política global do BNY Mellon Corporation para 
essa estimativa, que variam entre 20% (para valores vencidos entre 181 e 365 
dias), 40% (para valores vencidos de 366 até 730 dias) e 100% (para valores 
vencidos há mais de 730 dias), podendo ser complementada se necessário. i. 
Permanente - Investimentos - A participação em empresa controlada é repre-
sentada, em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 por aproxi-
madamente 100% do capital da BNY Mellon Administração de Ativos Ltda.,a-
valiada pelo método de equivalência patrimonial. Os outros investimentos, 
representados por participação na companhia Galgo Sistemas de Informações 
S.A. e cotas patrimoniais da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiros e de Capitais, estão avaliados ao custo, deduzidos 
da provisão para redução ao valor recuperável. Imobilizado - O imobilizado 
está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, 
a qual é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração o 
tempo de vida útil-econômica estimado dos bens, e perdas de redução ao valor 
recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. Atualmente, a taxa 
de depreciação aplicada para instalações, móveis e equipamentos de uso é de 
10% ao ano e, para sistemas de comunicação, sistemas de processamento de 
dados e de transporte é de 20% ao ano. Intangível - O intangível é composto 
por softwares adquiridos de terceiros e desenvolvidos internamente, sendo 
mensurado pelo custo de aquisição, deduzido de amortização acumulada e, 
provisão para redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando 
aplicável. j. Redução do valor recuperável de ativos - De acordo com o Pro-
nunciamento Técnico CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos, 
aprovado pela Resolução CMN 3.566, de 29 de maio de 2008, se, com base na 
análise da Administração, o valor contábil dos ativos da Distribuidora e sua 
controlada exceder o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por im-
pairment no resultado. k. Passivos circulantes - Os passivos circulantes são 
demonstrados pelos valores das obrigações conhecidas ou calculáveis na data 
do balanço, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias 
incorridas (em base pro rata dia). l. Benefícios a empregados - Planos de 
contribuição definida - Um plano de contribuição definida é um plano de be-
nefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para 
uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação 
legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições 
aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despe-
sas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais 
serviços são prestados pelos empregados. Contribuições pagas antecipada-
mente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o 
ressarcimento de caixa ou que a redução em futuros pagamentos esteja dispo-
nível, quando aplicável. As contribuições para um plano de contribuição defini-
da cujo vencimento é esperado para 12 meses após o final do período no qual 
o empregado presta o serviço são descontadas aos seus valores presentes. 
Planos de benefício definido - Um plano de benefício definido é um plano de 
benefício pós-emprego que não o plano de contribuição definida. A obrigação 
líquida da Distribuidora quanto aos planos de pensão de benefício definido é 
calculada individualmente para cada plano por meio da estimativa do valor do 
benefício futuro que os empregados auferirão como retorno pelos serviços 
prestados no período atual e em períodos anteriores; aquele benefício é des-
contado ao seu valor presente. Quaisquer custos de serviços passados não 
reconhecidos e os valores justos de quaisquer ativos do plano são deduzidos. 
A taxa de desconto é o rendimento apresentado na data de apresentação das 
demonstrações financeiras para os títulos de dívida de primeira linha e cujas 
datas de vencimento se aproximem das condições das obrigações da Distribui-
dora e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm 
expectativa de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente por um atuário 
qualificado pelo método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta 
em um benefício para a Distribuidora, o ativo a ser reconhecido é limitado ao 
total de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e o valor 
presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos fu-
turos do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o 
valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para quaisquer 
exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano na Distribuido-
ra. Um benefício econômico está disponível à Distribuidora se ele for realizável 
durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos do plano. Quando os 
benefícios de um plano são incrementados, a porção do benefício aumentado 
relacionada ao serviço passado dos empregados é reconhecida no resultado 
pelo método linear ao longo do período médio até que os benefícios se tornem 
direito adquirido (vested). Na condição em que os benefícios se tornem direito 
adquirido, a despesa é reconhecida imediatamente no resultado. A Distribui-
dora reconhece todos os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de 
benefício definido no resultado, quando aplicável. Benefícios de curto prazo 
a empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas 
conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo 
valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou partici-
pação nos lucros de curto prazo, se a Distribuidora tem uma obrigação legal ou 
construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo 
empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. m. Tran-
sações de pagamento baseado em ações - De acordo com o Pronunciamen-
to Técnico CPC 10 R1 - Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Reso-
lução do CMN nº 3.989, de 30 de junho de 2011, o valor justo de benefícios de 
pagamento baseado em ações é reconhecido na data de outorga, como des-
pesas de pessoal, com um correspondente aumento no patrimônio líquido, pelo 
período em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito aos 
benefícios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o núme-
ro de ações para o qual existe a expectativa de que todas as condições reque-
ridas no plano de remuneração dos diretores da Distribuidora serão atendidas, 
de tal forma que o valor finalmente reconhecido como despesa seja baseado 
no número de ações que realmente atendem às condições do serviço e às 
condições de aquisição não de mercado na data em que os direitos ao paga-
mento são adquiridos (vesting date). Para benefícios de pagamento baseados 
em ações com condição não adquirida (non-vesting), o valor justo na data de 
outorga do pagamento baseado em ações é medido para refletir tais condições 
e não há modificação para diferenças entre os benefícios esperados e reais, 
quando aplicável. n. Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de 

Ativo Nota 2021 2020
Circulante  257.104 297.410
Disponibilidades  3.144  2.532 
Aplicação Interfinanceira de liquidez  21.703  43.703 
Títulos e valores mobiliários 
Carteira própria  173.188  191.276 
Outros créditos    59.069  59.899 
Rendas a receber 4  29.004  29.110 
Diversos  30.231  30.968 
(-) Provisão para outros créditos de liquidação 
duvidosa  (166)  (179)
Realizável a longo prazo  110.251  56.136 
Títulos e valores mobiliários 
Carteira própria  81.655  51.302 
Outros créditos   
Diversos  28.596  4.834 
Permanente  43.870  32.801 
Investimentos  4.637  4.597 
Participações em controladas no país  3.031  2.991 
Outros investimentos  1.758  1.758 
(-) Provisões para redução ao valor recuperável  (152)  (152)
Imobilizado  22.551  17.697 
Outras imobilizações de uso  76.383  63.705 
Depreciações acumuladas (53.832)  (46.008)
Intangível  16.682  10.507 
Ativos intangíveis  28.238  20.772 
Amortizações acumuladas - Intangível (11.556)  (10.265)
Total  411.225  386.347 

2º Semestre Exercício Exercício
Nota 2021 2021 2020

Receitas da intermediação 
financeira   8.767  12.381  7.174 
Resultado de operações com 
títulos e valores mobiliários Rec  8.767  12.381  7.174 
Resultado bruto da 
intermediação financeira    8.767  12.381  7.174 
Outras receitas (despesas) 
operacionais    8.914  31.746  71.000 
Receitas de prestação de serviços 5  142.598  286.292  286.802 
Despesas de pessoal 6 (72.621) (139.552) (118.186)
Outras despesas administrativas 7  (51.755)  (94.277)  (73.737)
Despesas tributárias (10.229)  (20.421)  (20.086)
Resultado de participação em 
controladas  38  39  (2.509)
Outras receitas / (despesas) 
operacionais  883  (335)  (1.284)
Resultado operacional   17.681  44.127  78.174 
Resultado não operacional  65  65  (107)
Resultado antes da tributação 
sobre o lucro e participações    17.746  44.192  78.067 
Imposto de renda e 
contribuição social  (10.435) (23.929)  (22.732)
Provisão para imposto de renda  (7.764)  (13.490)  (20.966)
Provisão para contribuição social  (6.799)  (10.327)  (12.118)
Ativo fiscal diferido  4.128  (112)  10.352 
Lucro líquido do semestre/
exercícios  7.311  20.263  55.335 
Quantidade de ações 83.809.737 83.809.737 83.809.737 
Lucro por ação  0,09  0,24  0,66 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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um evento passado, se a Distribuidora tem uma obrigação legal ou construtiva 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso 
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. o. Capital social - O capital 
social da Distribuidora é composto por ações ordinárias, que são classificadas 
como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios da Distribuidora, 
conforme definido em estatuto social, são reconhecidos como passivo no final 
do exercício. p. Imposto de renda e contribuição social - A provisão para 
imposto de renda corrente e diferido foram calculados à alíquota de 15% acres-
cida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240. A 
provisão para contribuição social corrente e diferida foram calculadas à alíquo-
ta de 20% (Primeiro semestre de 2021: 15%) sobre o lucro antes do imposto de 
renda. q. Lucro por ação - O lucro por ação é calculado com base na quantida-
de de ações em circulação nas datas dos balanços. r. Processo de conver-
gências às normas internacionais - Em aderência ao processo de convergên-
cia com as normas internacionais de contabilidade, para fins de referência, 
algumas normas emitidas pelo CPC, e suas interpretações, aplicáveis as insti-
tuições financeiras, aprovadas pelo CMN, estão apresentadas a seguir:

CPC Assunto
Resolu-
ção CMN

01 - R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03 - R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05 - R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09
25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 3.823/09
24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10 - R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11

23
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifica-
ção de Erro 4.007/11

33 - R1 Benefícios a Empregados 4.877/20

02 - R2
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão 
de demonstrações financeiras 4.524/16

04 - R1 Ativo Intangível 4.534/16
27 Ativo Imobilizado 4.535/16
O CPC 00-R1- Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro foi revogado e o atual CPC 00-R2 - Estrutura Conceitual para 
Relatório Financeiro ainda não foi aprovado pelo CMN. 4 Rendas a receber:

Dezembro 
2021

Dezembro 
2020

Taxa de administração - carteiras administradas / 
fundos de investimento 22.972 25.200

Taxa de administração - fundos offshore 5.099 3.750
Rendas a receber - Exportação de serviços (a) 933 160
Total de Rendas a receber 29.004 29.110
(-) Provisão para outros créditos de liquidação
  duvidosa (b) (162) (178)
(a) Rendas a receber do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo no 
exterior, referente ao suporte operacional e gerencial de prestação de serviço de 
Administração de fundos de investimentos e custódia internacional de clientes 
da América Latina, conforme descrito na Nota Explicativa nº 9. (b) A Distribuidora 
possui provisão para outros créditos de liquidação duvidosa, que foi constituída 
sobre os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de 
probabilidade de perda definidos pela política contábil do BNY Mellon Corpora-
tion, conforme descrito na Nota Explicativa nº 3.h. 5 Receitas de prestação de 
serviços: A Distribuidora é administradora de fundos e carteiras de investimento 
cujos contratos de prestação de serviços foram firmados com os respectivos 
gestores. A Distribuidora também presta serviços de administração de carteiras 
de investimentos de companhias abertas, serviços de controladoria para fundos 
internacionais e outros. A receita auferida com a prestação desses serviços 
é calculada sobre percentual definido em contrato, da taxa de administração 
prevista em todo e qualquer regulamento de fundo de investimento, clube de 
investimento e/ou carteira de investimento. O total de recursos administrados 
em 31 de dezembro de 2021 monta a R$ 647.351.596(R$ 684.430.823em 31de 
dezembro de 2020). Esse montante refere-se ao somatório dos patrimônios 
líquidos dos fundos e carteiras administrados, sem a eliminação dos seus 
investimentos em outros fundos ou carteiras administradas. A composição 
das receitas com prestação de serviços no semestre e exercício findos em 
31 dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 pode ser 
resumida da seguinte forma:

2º Semes-
tre de 2021

Dezem-
bro 2021

Dezem-
bro 2020 

Taxa de administração de fundos de
  investimento 116.031 231.753 243.091
Controladoria de fundos internacionais 12.982 26.247 19.627
Taxa de administração de carteiras 3.588 7.048 6.263
Middle Office 4.635 9.291 6.837
Serviços de representação legal 2.275 4.574 3.871
Agenciamento e intermediação de títulos 305 660 983
Receita de Exportação de Serviços 586 1.603 1.225
Outros serviços 2.196 5.116 4.905
Total 142.598 286.292 286.802
Recorrente 142.598 286.292 286.802
Não recorrente - - -
Não houve resultado não recorrente em 2021 e 2020.
6 Despesas de pessoal:

Exercícios findos 
em 

 31 de dezembro de
2° semestre 

de 2021  2021  2020 
Proventos (39.739) (76.643)  (62.464)
Gratificação Funcionários (8.678) (17.957)  (16.869)
Benefícios a empregados (8.837) (16.240)  (14.284)
Encargos sociais (15.529) (31.377)  (26.248)
Despesa relacionada a plano de
  contribuição definida (1.817) (3.496) (2.462)
Despesa relacionada a plano de benefício
  definido (66) (132) (424)
Transações de pagamento baseado em
  ações (901) (1.712) (1.440)
Outras despesas (602) (862)  (735)
Contrato de rateio de custos e despesas –
  Pessoal (nota 9) 3.548 8.867 6.740
Total (72.621) (139.552) (118.186)
Recorrente (72.165) (138.704) (117.592)
Não recorrente (456) (848) (594)                          
O resultado não recorrente corresponde a despesa com ajuda de custo concedido 
a funcionários devido ao cenário de Covid-19 no montante de R$ 848 mil (2020: 
R$ 594). 7 Outras despesas administrativas:

Exercícios findos 
em 

31 de dezembro de
2º semestre 

de 2021  2021  2020 
 Processamento de dados (15.111) (27.159)  (21.556)
 Depreciação e amortização  (5.085) (9.293)  (6.980)
 Serviços de terceiros  (5.427) (9.535)  (6.956)
 Aluguéis (2.669)  (5.215)  (4.832)
 Serviços técnicos especializados (14.094) (21.505)  (12.446)
 Manutenção e conservação de bens (1.009) (1.757) (1.245)
 Serviços financeiros (2.377) (4.577)  (4.645)
 Provisão e Despesa com Contingências
  e ou Processos  (3.758) (11.207) (4.984)
 Provisão Multa CVM (322) (294)  458
 Água, energia e gás (638) (1.249)  (1.246)
 Contribuições Filantrópicas (579) (584)  (794)
 Outras despesas (1.805) (4.185) (10.369)
Contrato de Rateio de Custos e
  Despesas – Outras Desp. Adm. 1.119 2.283  1.858
 Total (51.755) (94.277)  (73.737)
Recorrente (47.721) (82.613)  (68.532)
Não recorrente (4.034) (11.664)  (5.205)
O resultado não recorrente está composto por despesas com passivos contingen-
tes no montante de R$ 11.207 (2020: R$ 4.984), e despesas extraordinárias oca-
sionadas pelo cenário de Covid-19: no montante de R$ 457 que correspondem a 
despesas com transporte de equipamentos de home office e documentos(2020: 
nos montantes de R$ 117 que correspondem a aluguel de estações de trabalho 
adicionais e R$ 104referente a compra de materiais e serviço de limpeza para 
desinfecção do escritório). 8 Contingências: a. Contingências trabalhistas, 
fiscais e cíveis - Prováveis - Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, 
passivos contingentes e ativos contingentes, aprovado pela resolução do CMN 
nº 3.823/2009, a Distribuidora constitui provisão para contingências trabalhistas, 
cíveis e fiscais com risco de perda provável. Movimentação das provisões para 
contingências trabalhistas, fiscais e cíveis, classificadas como prováveis

2º Se-
mestre 

de 2021 2021 2020
Demandas Trabalhistas
Saldo Inicial 18.134 18.635 16.992
Constituição - 222 896
Reversão da provisão (511) (966) (188)
Atualização monetária 531 1.209 1.862
Baixa por pagamento (374) (1.320) (927)
Saldo final 17.780 17.780 18.635
Demandas Fiscais
Saldo inicial 2.104 2.104 2.104
Constituição - - -
Reversão da provisão - - -
Atualização monetária - - -
Saldo final (1) 2.104 2.104 2.104
Demandas Cíveis
Saldo Inicial 41.897 35.629 38.246
Constituição 4 4.317 -
Reversão da Provisão - - (75)
Atualização monetária 3.616 5.571 2.331
Baixa por pagamento - - (4.873)
Saldo final (2) (3) (4) (5) 45.517 45.517 35.629
Total das demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis 65.401 65.401 56.368
(1) A Distribuidora discute judicialmente a inconstitucionalidade da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia calcular e re-
colher a COFINS sobre o efetivo faturamento, conforme artigo 2º da Lei Com-
plementar nº 70/1991, afastando-se, assim, a ampliação da base de cálculo 

pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/1998. Por decisão ju-
dicial, a partir de janeiro de 2010, a Distribuidora depositou judicialmente os 
valores controvertidos . Baseado na opinião dos assessores jurídicos, foram 
efetuados depósitos judiciais no montante histórico de R$ 2.141, o qual se en-
contra registrado . Devido à mudança da base de cálculo trazida pela Lei nº 
12.973, a partir do fato gerador de janeiro de 2016, a Distribuidora deixou de 
realizar o depósito judicial referente à ação judicial da COFINS, e com isso o 
recolhimento passou a ser feito por meio do DARF, correspondendo a 100% do 
valor apurado da COFINS. O caso está suspenso até o julgamento de tema 
paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. (2) A Distribuidora é Ré em duas 
ações cíveis, nas quais os autores pretendem obter indenização pelas perdas 
sofridas em fundos de investimento administrados pela Distribuidora. Foram 
proferidas sentenças em ambas as ações acolhendo em parte os pedidos, para 
determinar a condenação solidária da gestora dos fundos e da Distribuidora ao 
pagamento de quantias que, atualizadas até 31.12.2021, equivalem a aproxi-
madamente R$ 21.478. Foram interpostos recursos, ainda pendentes de julga-
mento. (3) Considerando o seu papel de administrador fiduciário de fundos de 
investimento, a Distribuidora foi incluída como acusada em processos adminis-
trativos sancionadores instaurados por órgãos reguladores, a maioria deles 
discutindo o seu dever de supervisionar os demais prestadores de serviço dos 
fundos sob administração. Algumas das decisões condenatórias proferidas 
estão atualmente sujeitas à revisão do Conselho de Recursos do Sistema Fi-
nanceiro Nacional (CRSFN). (4) A Distribuidora, em seu papel de administra-
dora fiduciária de fundos de investimento, foi incluída, junto a outras partes, em 
procedimento de Tomada de Contas Especial (TCE) iniciado pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), tendo sido proferida decisão conde-
natória, posteriormente anulada por vícios processuais. Diante da referida 
anulação, o procedimento em questão foi reiniciado. Em paralelo, um Regime 
Próprio de Previdência do estado de Rondônia ajuizou ação civil pública por ato 
de improbidade administrativa contra a Distribuidora e outros Réus, tendo sido 
proferida sentença condenando os réus, solidariamente, ao ressarcimento de 
alegadas perdas em fundo de investimento sob administração, dentre outras 
providências. A Distribuidora apresentou recurso de apelação contra a senten-
ça, o qual encontra-se pendente de julgamento. (5) A Distribuidora é Ré em ação 
cível na qual o autor pretende obter indenização por supostas perdas sofridas 
em fundo de investimento administrado pela Distribuidora. Foi proferida senten-
ça acolhendo os pedidos, para determinar a condenação solidária da gestora 
do fundo e da Distribuidora. O recurso de apelação da Distribuidora foi despro-
vido, tendo sido apresentado recurso ao Tribunal Superior. b. Contingências 
trabalhistas, fiscais e cíveis – Possíveis - As contingências classificadas com 
risco possível são dispensadas de constituição de provisão com base no CPC 
25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela 
Resolução CMN nº 3.823/2009. Para fins de apresentação, as informações a 
seguir levam em consideração as seguintes situações: b.1. Processos de maior 
relevância e b.2. Outros processos:  b.1 Processos de maior relevância - 
Postalis - Em 08.08.2014, o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telé-
grafos (“Postalis”) ajuizou ação ordinária contra a Distribuidora e Fabrizio Dul-
cetti Neves (“Sr. Fabrizio”), sócio controlador da Atlântica Administradora de 
Recursos Ltda. (“Atlântica”), em razão de supostos prejuízos, lucros cessantes 
e/ou danos emergentes sofridos pelo Brasil Sovereign II Fundo de Investimen-
to em Dívida Externa (“Brasil Sovereign II”). Na mesma data, o Postalis solicitou 
liminarmente o bloqueio judicial de parte do valor do pedido. Em 21.08.2014, o 
pedido liminar foi deferido, tendo sido implementado o bloqueio em 22.08.2014. 
O bloqueio foi posteriormente substituído por carta de fiança bancária, contra-
tada junto ao Banco Bradesco, e garantida pela controladora final da Distribui-
dora, para a qual são pagos trimestralmente valores relativos à comissão de 
fiança, conforme nota explicativa n° 9 . Atualmente, aguarda-se decisão sobre 
a regularidade da citação do Sr. Fabrizio por carta rogatória. Em 12.03.2015, o 
Postalis ajuizou outra ação cível contra a Distribuidora e contra outros Réus no 
Rio de Janeiro, a qual está atualmente em fase instrutória. Em 14.12.2015, foi 
ajuizada uma ação, na Justiça Federal de São Paulo, pela Associação dos 
Profissionais dos Correios (“ADCAP”) contra a Distribuidora e outros Réus. Essa 
ação foi extinta sem julgamento do mérito em 20.03.2017. A ADCAP apresentou 
recurso contra a decisão de extinção da ação, que foi parcialmente provido em 
04.08.2021, tendo sido determinado o desmembramento do processo em duas 
ações distintas, com a remessa do processo contra a Distribuidora para a Jus-
tiça Estadual. A referida decisão está sujeita a recursos. Em 17.12.2015, o 
Postalis ajuizou outras três ações cíveis no Rio de Janeiro contra a Distribuido-
ra, relacionadas a investimentos em outros fundos sob sua administração, es-
tando duas dessas ações em fase instrutória. Na terceira ação, foi proferida 
sentença em 20.05.2021, condenando a Distribuidora e a BNY Mellon Adminis-
tração de Ativos Ltda. (“Ativos”), de forma solidária, ao ressarcimento de alega-
dos prejuízos sofridos em fundo de investimento, no valor histórico de R$ 6.809. 
A referida sentença está sujeita a recursos. Em 04.02.2016, o Postalis ajuizou 
ação cível em Brasília, alegando ter sofrido perdas em outros fundos de inves-
timento. Essa ação foi remetida à Justiça Federal de São Paulo, por ter havido 
declínio de competência, tendo sido posteriormente remetida à Justiça Federal 
de Brasília, para reapresentação das contestações pelos Réus. A referida ação 
está atualmente em fase instrutória. Em 05.04.2017, o Tribunal de Contas da 
União (“TCU”) proferiu decisão de indisponibilidade de bens da Distribuidora no 
valor histórico de R$ 556.188, no contexto de investigação relacionada ao 
Postalis. Em 10.04.2017, a Distribuidora impetrou mandado de segurança no 
Supremo Tribunal Federal, tendo obtido liminar de suspensão da decisão de 
indisponibilidade. Na sequência, a Distribuidora apresentou sua defesa. Con-
tudo, em razão da inclusão da BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. (“Ati-
vos”) no pólo passivo do processo, o TCU determinou a citação da Ativos e da 
Distribuidora para apresentação das suas defesas, tendo tais documentos sido 
apresentados na sequência. Em 25.06.2021, a Unidade Técnica do TCU reco-
mendou a responsabilização solidária da Distribuidora e da Ativos ao ressarci-
mento de aproximadamente R$ 715.654, valor calculado na referida data, além 
de multa. Na sequência, a Procuradoria no TCU propôs diligências adicionais, 
ou, subsidiariamente, a rejeição das defesas,aguardando-se, por ora, o julga-
mento do caso na esfera administrativa. Em 12.06.2019, a Distribuidora foi ci-
tada em novo processo administrativo instaurado pelo TCU, relacionado ao 
Postalis, tendo sua defesa sido apresentada em 11.07.2019. Em 09.09.2020, o 
TCU proferiu decisão, condenando a Distribuidora e os demais Acusados, de 
forma solidária, ao ressarcimento de alegadas perdas sofridas em fundo de 
investimento sob administração, cujo valor histórico corresponde a R$ 94.000, 
e cujo valor atualizado para 31.12.2021 corresponde a R$ 248.981. Além disso, 
aplicou multa à Distribuidora no valor histórico de R$ 10.000. A Distribuidora 
apresentou recurso administrativo contra essa decisão, ora pendente de julga-
mento. Ressalte-se que a decisão que vier a ser proferida, estará sujeita a 
questionamento por meio de ação judicial. Em 16.01.2018, o Ministério Público 
Federal ajuizou ação perante a Justiça Federal em São Paulo, com vistas a 
obter a condenação da Distribuidora por prejuízos sofridos pelo Postalis. Tal 
ação foi extinta, sem julgamento do mérito. O Ministério Público Federal apre-
sentou recurso contra a decisão de extinção da ação, que foi provido, tendo sido 
determinado o envio do processo à 1ª instância para regular processamento. A 
referida decisão está sujeita a recursos. Em 04.10.2019, o Postalis, junto a 
outro fundo de pensão, apresentou pedido de instauração de arbitragem, re-
querendo indenização em razão de supostos prejuízos sofridos por fundo sob 
administração da Distribuidora e gestão da Ativos. A Distribuidora e a Ativos se 
opuseram a tal pedido e ajuizaram ação judicial com vistas a ver reconhecida a 
incompetência do Tribunal Arbitral. Em 25.10.2019, o Postalis ajuizou ação 
contra a Distribuidora e a BNY Mellon Ativos Financeiros Ltda. (“Alocação”), em 
curso perante à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, alegando supostos prejuízos 
relacionados à administração e à gestão de fundo de investimento, de, no mí-
nimo, R$ 56.229. A Distribuidora apresentou defesa em 17.08.2020. Em 
19.06.2020, Walmir de Almeida Barreto Júnior ajuizou ação popular em curso 
na Justiça Federal do Rio de Janeiro requerendo, em relação à Distribuidora, a 
sua responsabilização por supostos prejuízos no valor histórico de R$ 454.514, 
referentes a investimentos que teriam sido feitos pelo Postalis em fundo de in-
vestimento. A Distribuidora apresentou defesa em 15.12.2020. Os supostos 
prejuízos alegados contra a Distribuidora já são objeto da ação movida pelo 
Postalis em Brasília e de um dos processos administrativos no TCU. Em 
10.02.2021, a Distribuidora foi citada em ação cível ajuizada pelo Postalis e 
outro fundo de pensão na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, alegando supos-
tos prejuízos relacionados a investimentos realizados em fundo sob adminis-
tração da Distribuidora. A Distribuidora apresentou defesa em 03.05.2021. A 
referida ação está atualmente em fase instrutória. Em 12.8.2021, a Distribuido-
ra foi citada para apresentar defesa em processo administrativo instaurado pelo 
TCU para apurar supostos prejuízos nos investimentos do Postalis, no valor 
histórico de R$ 46.880 (2011), em fundo sob sua administração. A Distribuidora 
apresentou defesa em 27.09.2021. Considerando que, de uma forma geral, há 
pedidos ilíquidos envolvidos nessas ações, e que os processos ainda estão em 
fase inicial, não foi possível determinar os montantes possíveis de perda em sua 
maioria. Ressalte-se que, além das ações judiciais, há inquéritos e processos 
administrativos em curso perante a CVM e o Banco Central tratando de tais 
assuntos, além de investigações/ações penais. Silverado - A Distribuidora é a 
administradora do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial 
Silverado Maximum (“Fundo Silverado”). Em 02.06.2016, o Fundo Silverado 
ajuizou ação contra a Distribuidora, o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, na 
condição de custodiante, e a Silverado Gestão e Investimentos Ltda., na condi-
ção de gestora, sob a alegação de que todos teriam falhado no cumprimento de 
seus respectivos deveres e que, portanto, seriam solidariamente responsáveis 
pela indenização de supostas perdas sofridas pelo Fundo Silverado. A ação se 
encontra, atualmente, na fase instrutória. Em 09.06.2020, foi ajuizada ação 
criminal pelo Ministério Público Federal com relação aos fatos objeto da contro-
vérsia. Em 08.06.2021, foi proferida sentença que absolveu sumariamente o 
representante da Distribuidora, a qual foi objeto de recurso apresentado pelo 

Ministério Público Federal. CEEE - Em 23.06.2016, o BNY Mellon Sul Energia 
FIC FIM (“Fundo Sul Energia”), cujo quotista exclusivo é a Fundação CEEE de 
Seguridade Social - Eletroceee (“CEEE”), ajuizou ação de indenização contra 
a Distribuidora, sob a alegação de que a mesma não teria cumprido os deveres 
inerentes à sua condição de administradora, no que diz respeito a dois investi-
mentos realizados pelo Fundo Sul Energia. O valor histórico do pedido principal 
formulado é de R$ 48.526. Em decorrência de decisão proferida em 18.03.2019, 
que acolheu as alegações da Distribuidora, o processo – originalmente em 
curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – foi remetido 
ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde encontra-se em 
curso ação conexa, ajuizada pela entidade contra os seus ex-Diretores. IGE-
PREV - Em 18.06.2015, o Ministério Público do Estado de Tocantins ajuizou 
quatro ações contra a Distribuidora, na condição de administradora dos Fundos 
FI Diferencial RF LP (“Fundo Diferencial”), Adinvest Top FI RF (“Fundo Adinvest”), 
Totem FI RF II (“Fundo Totem”) e Vitória Régia FI RF LP (“Fundo Vitória Régia”), 
e contra outros Réus, sob a alegação de que todos deveriam ser solidariamen-
te responsáveis por supostas perdas sofridas pelos referidos fundos, os quais 
teriam causado prejuízos ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará (“IGEPREV”). O Tribunal de Justiça do Tocantins expediu ordem de bloqueio 
em desfavor da Distribuidora e demais Réus, tendo sido interposto recurso, ora 
pendente de julgamento. Aguarda-se a citação dos Réus para apresentação de 
contestação. Considerando que os processos ainda estão em fase inicial, não 
foi possível determinar os montantes possíveis de perda. Investidor não-resi-
dente - Em 22.11.2019, foi lavrado auto de infração contra a Distribuidora, rela-
tivo à  exigência de recolhimento de Imposto de Renda, que supostamente 
deveria ser retido na fonte pela Distribuidora, na qualidade de administradora 
de determinados fundos, em relação ao rendimento de cotistas qualificados 
como “Investidores Não-Residentes”. O valor histórico do auto de infração, in-
cluindo juros e multa, corresponde a R$ 118.918, na data da lavratura do auto 
de infração. Em 27.05.2020, foi proferida decisão pela Delegacia da Receita 
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), dando provimento à 
impugnação apresentada pela Distribuidora, para determinar a exoneração 
integral do lançamento tributário em questão, com o cancelamento do referido 
auto de infração. No momento, aguarda-se o julgamento do recurso de ofício. 
Serpros - Em 17.8.2021, a Distribuidora foi citada para apresentar defesa em 
processo administrativo instaurado pelo TCU para apurar supostos prejuízos 
nos investimentos da Serpros, no valor histórico de R$ 133.910 (2013/2014), 
em fundos sob sua administração. b.2 Outros processos - No que se refere às 
demais contingências, os montantes relacionados no quadro abaixo represen-
tam a estimativa dos valores que puderam ser calculados com confiabilidade e 
que foram classificados como chance de perda possível, pelos assessores ju-
rídicos da Distribuidora.
Outras contingências passivas: 31/12/2021 31/12/2020
Trabalhista (1) 1.277 1.287
Fiscais - -
Cíveis (2) 28.075 25.588
Total 29.352 26.875
(1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas 
como risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indicados 
acima, uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade. Isso se 
deve à iliquidez dos pedidos principais formulados e à inclusão de pedidos de 
indenização por danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz. (6) De maneira 
geral, os processos de natureza cível classificados com risco possível de perda 
correspondem a ações judiciais em que se requer a condenação solidária da 
Distribuidora, junto a gestores, custodiante e demais prestadores de serviços 
de fundos de investimento envolvidos, a reparação de supostas perdas sofridas 
por investidores, sob a alegação de que teriam havido falhas na gestão e admi-
nistração dos referidos fundos. Em grande parte dos casos, requer-se que as 
supostas perdas sejam apuradas em fase de liquidação de sentença. Seja em 
razão dessa circunstância ou, ainda, da formulação de pedido de indenização 
por supostos danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo, não é possível 
quantificar com precisão o valor da exposição da Distribuidora, de modo que 
tais processos não estão refletidos nos valores indicados acima. Além disso, em 
razão da natureza dos pedidos formulados, o valor das supostas perdas pode 
sofrer alterações no decorrer dos processos.
9 Transações com partes relacionadas:

2021

Descrição Ativo
Passivo 

circulante

Passivo  
não circu-

lante
Transação/ 

resultado
Dividendos - 193 - -
Empresas do Grupo no país 1.203 5 - 11.150
Empresas do Grupo no exterior 933 128 - 484
Total 2.136 326 - 11.634

2020

Descrição Ativo
Passivo 

Circulante

Passivo  
não circu-

lante
Transação/ 

resultado
Dividendos - 526 - -
Empresas do Grupo no país 780 5 - 8.598
Empresas do Grupo no exterior 644 83 - 437
Total 1.424 614 - 9.035
Os principais saldos de ativos e passivos em 31de dezembro de 2021 e 2020 
bem como as transações que influenciaram os resultados dos exercícios findos 
em31 de dezembro de 2021 e 2020, relativas a operações com partes relacio-
nadas, decorrem de transações entre a Distribuidora e outras partes relacio-
nadas, conforme a seguir: Os saldos com empresas do Grupo BNY Mellon no 
exterior, correspondem a: i) valores cobrados ou reembolsados relacionados a 
rateio de despesas do grupo, que precisam ser reconhecidas no resultado da 
Distribuidora e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consideradas des-
pesas indedutíveis, e ii) valores cobrados pela prestação de serviço de suporte 
operacional e gerencial na Administração de fundos e custódia internacional de 
clientes na América Latina, conforme contrato firmado entre a Distribuidora e 
o The Bank of New York Mellon em agosto de 2016. De acordo com as regras 
do Grupo, os valores são recebidos/liquidados até o final do mês subsequente 
ao mês de emissão da invoice. A ARX Investimentos Ltda. (“ARX”), subsidiária 
do The Bank of New York Mellon Corporation, com sede em Nova Iorque, atua 
como gestora de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. A 
ARX e sua subsidiária integral BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. não 
integram o grupo econômico financeiro do qual a Distribuidora faz parte. Em 7 
de julho de 2015, a Distribuidora e as empresas ARX, BNY Mellon Banco S.A., 
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. e BNY Mellon Alocação de Patrimô-
nio Ltda. assinaram o contrato de rateio de custos e despesas administrativas, 
com o objetivo de regular o compartilhamento das estruturas administrativas e 
operacionais que correspondem a, dentre outros, funcionários, técnicos contra-
tados, meios de produção, equipamentos, materiais, local físico e material de 
terceiros. De acordo com os termos do contrato, os custos e despesas arcados 
pela Parte Pagadora serão reembolsados pelas Partes Beneficiárias, por meio 
de cobranças mensais realizadas por meio de notas de débito emitidas pela Parte 
Pagadora. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o rateio de custos e 
despesas administrativas impactou o resultado da Distribuidora no montante de 
R$11.150(R$ 8.598em 31 de dezembro de 2020). Em 31 de dezembro de 2021, 
a Distribuidora possuía saldos a receber de R$ 269e R$ 25referente ao contrato 
de rateio de custos e despesas administrativas com a ARX, e sua subsidiária 
BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda., respectivamente (R$ 161 e R$ 17 
em 31 de dezembro de 2020). Durante o exercício findo em 31 de dezembro 
2021, a Distribuidora manteve movimentação em conta corrente no BNY Mellon 
Banco S.A. (“Banco”), integrante do mesmo conglomerado financeiro. Em 31 de 
dezembro de 2021, a Distribuidora apresentou um saldo no montante de R$ 306 
(R$ 157 em 31 de dezembro de 2020) no Banco, que encontra-se apresentado na 
rubrica “Disponibilidades” do balanço patrimonial. O rateio de custos e despesas 
administrativas com o BNY Mellon Banco S.A. gerou no exercício findo em 31 de 
dezembro 2021, saldos a pagar e a receber nos montantes de R$ 5 e R$ 602 (R$ 
5e R$ 443em 31 de dezembro de 2020). Controladora e parte controladora 
final - A controladora direta da Distribuidora é a BNY Mellon Participações Ltda. e 
a controladora final do Grupo é o The Bank of New York Mellon Corporation. Em 
31 de dezembro 2021, a Distribuidora possuía dividendos a pagar à Controladora 
direta no montante de R$ 193 (R$526 em 31 de dezembro de 2020). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2014, a Distribuidora obteve carta de fiança com 
sua controladora final como garantia de pagamento, em caso de execução, da 
fiança contratada junto ao Banco Bradesco em relação à ação ordinária ajuizada 
pelo Instituto de Seguridade dos Correios, conforme Nota Explicativa nº 8-b. No 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Distribuidora pagou R$ 1.931 
referente à comissão de fiança para sua Controladora final (R$ 1.915 em 31 de 
dezembro de 2020), registrado na rubrica “outras despesas administrativas”. 
Controlada direta - Em 31 de dezembro de 2021 a Distribuidora possuía o mon-
tante de R$ 1 a receber da sua controlada BNY Mellon Administração de Ativos 
Ltda, referente ao contrato de rateio de custos e despesas administrativas (R$ 
2 em 31 de dezembro de 2020). 10 Limite operacional (acordo da basiléia) - 
As instituições financeiras e entidades equiparadas têm que manter patrimônio 
líquido mínimo de 8% para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020,dos seus ativos, ponderados por graus de risco às exposições em ouro, 
moedas estrangeiras e operações sujeitas ao risco operacional e às variações: 
cambial; taxa de juros; do preço de commodities; e do preço de ações classifi-
cadas na carteira de negociação, conforme regras e instruções do BACEN. O 
conglomerado prudencial e o conglomerado financeiro estavam enquadrados 
nesse limite operacional em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

DIRETORIA

Extrato do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras completas referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e o 
relatório dos auditores independentes sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletroni-

camente nos endereços https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/ e https://www.bnymellon.com/br/pt/demons-
tracoes-financeiras.html. O referido relatório dos auditores independentes sobre essas demonstrações financeiras 
foi emitido em 29 de março de 2022, sem modificações e com seção de ênfase relacionada à demandas judiciais.
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Confiança da Indústria cai 1,7 ponto em março

ES tem menor índice de  
roubo e furto de automóveis

ESG e mecanismos de crédito e  
seguro para proteção do produtor

Imposto de Renda comemora 100 anos

O Plano Safra 
2021/2022 conta 
com um total de 

R$ 251,22 bilhões de cré-
dito rural. Em oito meses 
de safra – julho de 2021 a 
fevereiro de 2022 –, foram 
financiados mais de 1200 
contratos de crédito rural, 
num valor de R$ 188,4 bi-
lhões, o que representa um 
crescimento de 30%, ante 
ao mesmo período da safra 
2020/2021.

Apesar do montante ex-
pressivo, o crédito rural 
advindo das fontes públi-
cas não é suficiente para 
atender todas as demandas 
do agronegócio brasileiro. 
Com isso, o setor necessita 
buscar recursos no merca-
do financeiro e de capitais. 
Nesse sentido, existe uma 
exigência, cada vez maior, 
por parte de investidores e 
bancos nacionais e interna-
cionais, de que as atividades 
do agro estejam alinhadas 
ao bom desenvolvimento 
humano, ou seja, que aten-
dam conceitos internacio-
nais de governança corpo-

rativa, ambiental e social 
(ESG - Environmental, So-
cial and Governance).

Para trazer uma avalia-
ção sobre o ESG, com um 
olhar em todos os pilares, 
o 2º Congresso Brasileiro 
de Direito do Agronegó-
cio (CBDA) contará com o 
painel Crédito Privado, Seguro 
e ESG. O evento do Insti-
tuto Brasileiro de Direito 
do Agronegócio (IBDA) 
acontecerá no dia 6 de abril, 
em formato virtual. As ins-
crições são gratuitas e po-
dem ser feitas no site site 
oficial.

O painel também tratará 
sobre os mecanismos que 
permitam garantir maior 
proteção aos produtores de 
um dos sustentadores da se-
gurança alimentar mundial. 
É importante lembrar ain-
da que os últimos anos de-
monstraram que as perdas 
de safra são muito sérias e 
precisam ser sempre consi-
deradas e afastadas, da me-
lhor maneira, dos recursos e 
dos impactos dos produto-
res rurais brasileiros.

Entre os debatedores 
estão Fabiana Alves, di-
retora da Associação Bra-
sileira do Agronegócio 
(Abag) e diretora executiva 
do Rabobank Brasil; Fer-
nando Rodriguez Us-
lenghi, diretor da Control 
Union Brasil; advogada 
Gisele Cecatto, consul-
tora de Sustentabilidade 
Corporativa; e Rogério 
Boueri, subsecretário de 
Política Agrícola do Minis-
tério da Economia. Tiago 
Lessa, sócio do Pinheiro 
Neto Advogados, será o 
moderador do debate.

Composto por mais 
três painéis: Licenciamento e 
Compliance Ambiental; Regu-
larização Fundiária; Defensi-
vos Agrícolas, o Congresso 
evidenciará a importância 
de se debater os desafios 
jurídicos e regulatórios dos 
Sistemas Agroindustriais 
(SAGs), a fim de sustentar 
a competitividade do setor 
em uma economia global e 
corroborar para seu desen-
volvimento mercadológico 
e tecnológico.

O estado do Espí-
rito Santo apre-
sentou em 2022 

o menor índice de roubos 
e furtos de veículos para o 
mês de janeiro dos últimos 
cinco anos. Houve uma di-
minuição de 5,9% em rela-
ção ao mesmo período em 
2021, de acordo com os 
dados da Secretaria de Se-
gurança Pública. Também 
é possível identificar uma 
queda gradativa de 2018 a 
2021, somados os dois cri-
mes. Para Ronaldo Vilela, 
diretor-executivo do Sin-
dicato das Seguradoras do 
Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo, essa queda se deve às 
ações das forças policiais. 
“No Espírito Santo, pode-
mos afirmar que as medidas 

tomadas pelas autoridades 
de segurança pública tive-
ram um grande impacto pa-
ra diminuição desse índice”, 
comenta Ronaldo.

Outro ponto abordado 
por Ronaldo é a pandemia. 
Segundo o diretor-executivo 
do Sindicato das Segura-
dores do ES/RJ, o período 
de isolamento, entre 2020 e 
2021, produziu um reflexo 
na diminuição de ambos os 
crimes em decorrência da 
menor circulação de veículos. 
“Ocorrências excepcionais 
na segurança pública podem 
provocar aumento ou dimi-
nuição abrupta do índice, 
mas a despeito disso, mesmo 
em situação de normalidade, 
o índice deve ser permanen-
temente controlado através 

de políticas eficazes de se-
gurança e é fundamental nos 
basearmos nessas ações para 
análise do comportamento 
dos índices de roubo e furto 
de veículos”.

Além do combate a esses 
delitos, é igualmente impor-
tante que haja aumento no 
índice de recuperação dos 
veículos roubados e furta-
dos, enquanto em relação a 
estes a expectativa é de que 
haja tendência constante de 
queda. “É preciso combater 
esses crimes, mas também é 
necessário aprimorar o siste-
ma de recuperação”, explica. 
Para Ronaldo, a tendência de 
queda do roubo e furto per-
sistirá se continuarem sendo 
adotadas políticas efetivas de 
segurança pública.

Instituído em 1922 
com apenas um arti-
go e oito incisos na 

época, o Imposto de Ren-
da comemora em 2022 os 
seus 100 anos de existência 
com mais normas exigidas, 
porém muito mais prático 
de ser declarado. Segundo 
a Receita Federal, em 2021 
foram arrecadados mais de 
R$ 1,8 trilhão, número que 
deve ser superado neste 
ano.

Ainda assim, existem 
brasileiros que não sabem 
se devem fazer a declara-
ção e qual a sua importân-
cia. A essa falta de escla-
recimento deve-se somar 
a definição de conceito de 
renda. Isso coloca o Brasil 
entre os países de maior 
desigualdade tributária, na 
medida em que lucro não 
é entendido como ganho e 
salário é tratado como ren-
da. A tentativa de solução 
seria uma reforma tributá-

ria, cuja execução corre o 
risco de também se tornar 
centenária.

A Receita Federal espera 
receber até as 29h59 de sex-
ta-feira, 29 de abril, prazo 
final para declarar o Impos-
to de Renda 2022, mais de 
34 milhões de declarações. 
Quem precisa declarar e 
não respeita esse prazo, fica 
sujeito a multa.

“Em geral, a regra mais 
ampla e comum é a de que 
deve declarar o Imposto de 
Renda quem recebeu ren-
dimentos tributáveis acima 
do teto de R$ 28.559,70 
no ano de 2021. Mas exis-
tem alguns outros casos em 
que a declaração também se 
torna obrigatória”, comen-
ta Guilherme Baumworcel, 
contador e CEO da fintech 
Rupee.

Também devem declarar 
quem recebeu rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamen-

te na fonte, tendo a soma 
superior a R$ 40 mil, em 
2021; quem teve isenção 
de imposto sobre o ganho 
de capital na venda de imó-
veis residenciais, seguido de 
aquisição de outro imóvel 
residencial, no prazo de 180 
dias da declaração; quem 
finalizou 2021 com a posse 
ou propriedade de bens e/
ou direitos de valor total su-
perior a R$ 300 mil; quem 
obteve ganho de capital na 
alienação de bens ou direi-
tos, sujeito à incidência de 
imposto em qualquer mês 
de 2021; quem realizou 
operações em Bolsas de Va-
lores, de mercadorias, de fu-
turos, etc., em 2021; quem 
obteve receita bruta supe-
rior a R$ 142.798,50 em 
atividades rurais; e quem 
passou para a condição de 
residente no Brasil e se en-
contrava nessa condição 
até dia 31 de dezembro de 
2021.

O Índice de Con-
fiança da Indús-
tria (ICI) do FGV 

IBRE caiu 1,7 ponto em 
março, para 95,0 pontos, o 
menor nível desde julho de 
2020 (89,8 pontos). Essa 
foi a oitava queda seguida 
do índice que na métrica de 
médias móveis trimestrais 
também recuou 1,7 ponto 
no mês.

“Após uma espetacular 
recuperação do choque da 
primeira onda de covid, 
quando se beneficiou da 
forçosa redução da deman-
da por serviços, a indústria 
segue a tendência de redu-
ção dos níveis de confiança 
iniciada no segundo semes-
tre do ano passado. Chama 
atenção no mês o aumento 
do pessimismo quanto à 
evolução da produção e da 
situação geral dos negócios 
nos próximos meses. Con-
correm para isso a perda de 
força da demanda interna, 
a alta dos juros e, em mar-
ço, a reposição de estoques 

industriais, que andavam 
muito abaixo do desejável 
há alguns meses” comenta 
Aloisio Campelo Jr., econo-
mista do FGV IBRE.

O resultado de março foi 
influenciado por uma piora 
tanto das avaliações sobre 
a situação atual quanto das 
perspectivas para os próxi-
mos meses. O Índice Situa-
ção Atual (ISA) recuou 1,1 
ponto, para 97,4 pontos, 
menor valor desde julho de 
2020 (89,1 pontos). O Índi-
ce de Expectativas (IE) caiu 
2,1 pontos para 92,8 pon-
tos, menor patamar tam-
bém desde julho de 2020 
(90,5 pontos).

Entre os quesitos que 
integram o ISA, o pior de-
sempenho ocorreu no in-
dicador que mede o nível 
dos estoques, com queda de 
5,0 pontos para 104,5 pon-
tos. Quando este indicador 
está acima de 100 pontos, 
sinaliza que a indústria es-
tá operando com estoques 
insuficientes (ou aquém do 

desejável). Houve, portan-
to, uma evolução no sentido 
da reposição e, consequen-
temente, do equilíbrio do 
nível médio de estoques. O 
indicador de demanda total 
recuou 2,4 pontos para 96,2 
pontos e acumula perdas 
de 17,4 pontos nos últimos 
nove meses.

Dos indicadores que in-
tegram o IE, a produção 
prevista para os três meses 
seguintes foi o que mais in-
fluenciou na queda do ICI 
em março, ao cair 2,3 pon-
tos para 90,3 pontos, menor 
nível desde abril de 2021 
(86,6 pontos). O indicador 
de tendência dos negócios 
para os seis meses seguintes 
caiu pelo oitavo mês segui-
do, desta vez em 2,1 pontos, 
passando a 88,6 pontos, o 
menor valor desde julho de 
2020.

O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada da In-
dústria avançou 0,3 ponto 
percentual em março, para 
80,2%.

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ:02.201.501/0001-61

CONTINUAÇÃO

Relatório do Comitê de Auditoria Bny Mellon - 2º Semestre de 2021
I – Introdução: O Comitê de Auditoria do BNY Mellon (“Comitê”), que engloba o 
BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), e a BNY Mellon Serviços Financeiros Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“DTVM”), é composto por 3 (três) 
membros, que também exercem a função de diretores estatutários, um dos quais 
nomeado como especialista financeiro, a Sra. Patricia Furtado Alvim, conforme 
definido pela legislação e regulamento aplicável. De acordo com o estabelecido 
em seu Estatuto, compete ao Comitê zelar pela qualidade e integridade das 
demonstrações financeiras Consolidadas do Banco e da DTVM, pelo cumpri-
mento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência 
e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da auditoria interna e pela 
qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração 
de riscos. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da 
Administração, dos auditores externos, da auditoria interna, dos responsáveis 
pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas próprias análi-
ses. A KPMG Auditores Independentes é a empresa de auditoria independente 
contratada para o exame das demonstrações financeiras do Banco e da DTVM, 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas 
e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. A Auditoria Interna tem sua atuação voltada para temas que 
representam potencial de risco mais elevado e para a avaliação dos sistemas de 
controles internos e gerenciamento de riscos, oferecendo, ao Comitê, uma visão 
crítica da qualidade dos processos e do monitoramento dos riscos. II – Respon-
sabilidades: As responsabilidades e atribuições do Comitê estão de acordo com 
o estabelecido no artigo 15 da Resolução 3.198, de 27.05.2004, bem como no 
seu Estatuto, atualizado em 07/01/2022. III – Atividades desempenhadas pelo 
Comitê no período: Durante o 2º Semestre de 2021 o Comitê de Auditoria, no 
âmbito de suas atribuições e em conformidade com o seu Estatuto, reuniu-se 
2 (duas) vezes. Participaram dessas reuniões, além dos membros do próprio 
Comitê, representantes  das áreas de Risco, Legal, Compliance, assim como 
os Auditores Internos, os Auditores Externos e representante(s) da Ouvidoria. 
Todas as reuniões estão devidamente documentadas no formato de Ata. IV – 
Avaliação da Efetividade da Auditoria Externa: O Comitê mantém com os 
auditores externos um canal regular de comunicação para ampla discussão dos 
resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, de maneira 
que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da integridade das 
demonstrações contábeis e relatórios financeiros. Foram analisados aspectos 

relativos ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, à elaboração e entrega 
de relatórios, à independência dos auditores e ao seu relacionamento com a 
Administração.  Não foram identificadas situações que pudessem afetar a obje-
tividade e a independência dos auditores externos. Os auditores mencionaram 
que os trabalhos de Auditoria foram efetuados de acordo com o planejamento 
estabelecido e com os padrões profissionais exigidos pelas normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Dentro deste contexto, a Auditoria ressaltou que 
foi considerado o ambiente de Controles Internos do BNY Mellon, com vistas à 
emissão de um relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras. Como 
resultado de seu trabalho os auditores externos emitiram relatórios de auditoria 
sobre as demonstrações do Banco, da DTVM e do Conglomerado Financeiro, os 
quais não continham ressalvas. O Comitê avalia como plenamente satisfatório o 
volume e a qualidade das informações fornecidas pela KPMG, as quais apoiam 
sua opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras. V – Avaliação 
da Efetividade da Auditoria Interna: O Comitê acompanhou o processo de 
auditoria desenvolvido pela Auditoria Interna, por meio da realização de reuniões 
periódicas e da aprovação de seus planejamentos estratégico e tático, relativos 
ao exercício de 2021, e do acompanhamento de sua execução. O Comitê avalia 
positivamente a cobertura e a qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria 
Interna. Os resultados desses trabalhos, apresentados nas sessões de trabalho 
do Comitê, não trouxeram ao conhecimento do Comitê a existência de riscos que 
possam afetar a solidez e a continuidade da Organização. VI – Avaliação da 
Efetividade dos Sistemas de Controle Interno e Administração de Riscos: 
Os Departamentos de Risco Operacional e Compliance, responsáveis pelo 
monitoramento dos riscos corporativos da Companhia, assim como de assuntos 
regulatórios e legais, no contexto das atividades exercidas pela corporação, 
também participam do Comitê de Auditoria. A estruturação de um fórum com 
reporte permanente e subordinação direta com o nível estratégico da instituição, 
e que abrange diferentes áreas de controle, principalmente representadas pela 
2ª linha de defesa, proporciona uma maior eficiência no monitoramento e geren-
ciamento do ambiente de controle do BNY Mellon. O Comitê julga aceitável a 
qualidade dos sistemas de controles internos e administração de riscos do BNY 
Mellon. Em atendimento ao Artigo 17, Incisos II e IV da Resolução 3.198/04, a 
evidenciação das deficiências detectadas pelos sistemas de controles internos 
e pelas Auditorias externa e interna, se existentes, foram disponibilizados e 
discutidos por este Comitê, nas reuniões realizadas durante o semestre findo em 
31 de Dezembro de 2021. VII – Avaliação da Qualidade das Demonstrações 

Contábeis: O Comitê analisou os procedimentos que envolvem o processo de 
preparação dos balancetes e balanços, individuais e consolidados, das notas 
explicativas e relatórios financeiros publicados em conjunto com as demons-
trações contábeis consolidadas, os quais foram debatidos com a KPMG e com 
executivos da Organização. Foram examinadas as práticas contábeis relevantes 
utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis. Verificou-se que estão 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. VIII– Descrição 
das Recomendações do Comitê: Todos os membros do Comitê integram a 
diretoria do BNY Mellon. As recomendações e temas debatidos foram feitos 
consensualmente por seus membros, inexistindo recomendações não acatadas. 
IX – Cumprimento da Legislação, da Regulamentação e das Normas Inter-
nas: O Comitê de Auditoria considera que as atribuições e responsabilidades, 
assim como os procedimentos relativos à avaliação e monitoramento dos riscos 
legais estão definidos e continuam sendo praticados de acordo com as orienta-
ções corporativas. O Comitê, com base nas informações recebidas das áreas 
responsáveis, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos relatórios produzidos 
pela Auditoria Externa, conclui que não foram apontadas falhas no cumprimento 
da legislação, da regulamentação e das normas internas que possam colocar 
em risco a continuidade da Organização. X – Ouvidoria: Em cumprimento a 
Resolução 4.433/15 do Banco Central do Brasil, o Relatório Semestral referente 
à Estrutura Organizacional da Ouvidoria (2º semestre de 2021) foi levado ao 
conhecimento deste Comitê. XI – Departamento Jurídico: O Departamento 
Jurídico também participa das reuniões do Comitê de Auditoria na figura de 
convidado, e atualiza seus membros e demais convidados com respeito às 
principais contingências e processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, que 
são relevantes para os negócios no Brasil, onde o Banco ou a DTVM figurem no 
polo passivo. XII – Conclusão: O Comitê de Auditoria, ponderadas devidamente 
suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua 
atuação, recomenda a aprovação das demonstrações contábeis do Banco e da 
DTVM, para a data-base de 31 de Dezembro de 2021.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2022
EDUARDO ADRIANO KOELLE
PATRICIA FURTADO ALVIM

MARCUS VINICIUS PEREIRA
As demonstrações Financeiras e Notas Explicativas na íntegra estão publicadas e disponíveis para consulta no site deste jornal www.monitormercantil.com.br
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