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Petróleo nacional entra com 94% no 
refino, mas PPI não leva em conta
Essa é uma opção para otimizar processo industrial específico

Mais um questionamento no Senado

Estudo da área econômica 
da Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) reve-

la que a participação do petróleo 
importado no processo de refino 
brasileiro atinge atualmente ape-
nas cerca de 6%, sendo aproxima-
damente 94% do processamento 
feito com óleo produzido no país. 
Tecnicamente, a presença do pro-
duto nacional poderia chegar a até 
100%, atendendo às necessidades 
de derivados do país. Isso não 
acontece porque as refinarias uti-
lizam o óleo importado, não por 
insuficiência da produção ou da 
oferta nacional, mas como opção 
para otimizar processo industrial 
específico.

O estudo, sobre a autossufici-
ência do Brasil na produção de 
petróleo, seus impactos sobre o 
refino, e a política de Preço de 
Paridade de Importação (PPI), 
adotada pela gestão da Petrobras, 
que não leva em conta os custos 
nacionais de produção do petró-
leo e derivados mostra que o PPI, 
implantado em outubro de 2016, 
reajusta os preços dos combustí-
veis com base na cotação do pe-
tróleo no mercado internacional, 
variação cambial e custo de im-
portação.

“Se houvesse dificuldades de 
importação de petróleo, as refina-
rias brasileiras não teriam proble-
ma de suprimento, pois poderiam 
operar com 100% de petróleo 
nacional”, afirma o documento, 
destacando que as refinarias bra-
sileiras estão adaptadas para pro-
cessar os vários tipos de petróleo 
nacional e produzirem derivados, 
com exceção de lubrificantes.

“Com as refinarias trabalhan-

do em plena carga operacional, 
em torno de 95% da capacidade 
instalada, poderiam atender intei-
ramente o mercado brasileiro”, 
garante o estudo da FUP. O fa-
tor de utilização total (FUT) das 
refinarias da Petrobras atingiu a 
média de 88% no último trimes-
tre de 2021, segundo informações 
da empresa. “Cai por terra a fal-
sa tese da dependência do Brasil 
pelo petróleo importado”, desta-
ca o coordenador-geral da FUP, 
Deyvid Bacelar, lembrando que 
a Arábia Saudita é o principal ex-
portador de óleo para o país.

No mercado financeiro, de-
pois de subir na semana passa-
da, os preços do petróleo caíram 
enquanto os traders de energia 
aguardam as ações da cúpula da 
Otan desta semana. Os preços do 
petróleo recuaram na terça-feira 
após um salto na sessão anterior. 
O West Texas Intermediate (WTI) 
para entrega em abril perdeu US$ 
0,36, ou 0,3%, para fechar a US$ 
111,76 o barril na Bolsa Mercan-
til de Nova York no dia de ven-
cimento. O petróleo Brent para 
entrega em maio caiu US$ 0,14, 
ou 0,1%, para fechar a US$ 115,48 
o barril na London ICE Futures 
Exchange.

Segundo o analista da Oanda, 
em Nova Iorque, Edward Moya, 
as preocupações com a escassez 
de oferta de petróleo foram um 
pouco aliviadas após relatos de 
que a China está comprando pe-
tróleo russo com um grande des-
conto. Parece que duas economias 
importantes, China e Índia, ainda 
estão comprando petróleo russo e 
isso provavelmente interromperá 
a recente recuperação dos preços.

Moya explica que as perspec-
tivas de demanda de petróleo 
no curto prazo podem precisar 
de um rebaixamento em breve, 
já que a China está enfrentando 
uma pressão crescente das na-
ções vizinhas. Para o analista, o 
mercado de petróleo permanece 
muito apertado e completamen-
te fixado a cada desenvolvimen-
to com a intervenção na Ucrânia 
por culpa dos EUA/Otan. Se 
a Europa decidir que avança-
rá com a proibição do petróleo 
russo, os preços do petróleo de-
vem disparar.

O vice-primeiro-ministro russo, 
Alexander Novak observou que o 
curso de ação de uma proibição 
pode levar o petróleo a mais de 
US$ 300 o barril. Se parecer pro-
vável que uma proibição da UE à 
energia russa esteja chegando, o 
petróleo Brent pode facilmente 
subir para o valor recorde acima 
do nível de US$ 150.

Na última segunda-feira, tanto 
o padrão WTI quanto o padrão 
global de petróleo subiram 7,1% 
após relatos de crescentes pedidos 
dentro da UE pela proibição das 
importações de petróleo russo. 
“Ainda não está claro se isso re-
almente acontecerá, já que vários 
estados membros da UE são mui-
to dependentes do petróleo russo 
para poder encontrar facilmente 
uma fonte alternativa de supri-
mento em curto prazo”, disse em 
nota nesta terça-feira o analista de 
energia do Commerzbank Resear-
ch, Carsten Fritsch. “Nem todos 
os países da UE, portanto, apoiam 
a ideia, mas uma decisão desse ti-
po exige unanimidade”, disse ele.  
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A Comissão de Infraestru-
tura (CI) aprovou nesta 
terça-feira a realização de 

duas reuniões para tratar da gestão 
da Petrobras, em meio à alta do pre-
ço dos combustíveis. Uma delas ou-
virá o presidente da Petrobras, ge-
neral Joaquim Silva e Luna, a outra, 
audiência pública com especialistas 
do setor de petróleo. As datas ainda 
não foram anunciadas.

Autor da maioria dos requeri-
mentos relativos a essas audiências, 
o senador Jean Paul Prates (PT-RN) 
fez questão de pedir ao presidente 
da CI, senador Dário Berger (MDB-
-SC), que o presidente da estatal seja 
ouvido “em uma sessão separada” 
dos demais especialistas.

“A Petrobras é estratégica. A 
declaração dele de viva voz é im-
portantíssima. Se este presidente 
está demissionário ou não, cargos 
são cargos, e as pessoas que os 
ocupam devem explicar inclusive 
o que o antecessor fez, porque são 
decisões coletivas”, argumentou 
Jean Paul, referindo-se às notícias 
de que o presidente Jair Bolsonaro 
cogita uma troca de comando na 
estatal.

Por acordo anunciado durante 
a reunião entre os senadores Chi-
co Rodrigues (DEM-RR) e Jean 
Paul Prates, foi retirado requeri-
mento de audiência pública pa-
ra debater o PLP 275/2019, que 
declara a passagem de linhas de 

transmissão de energia por terras 
indígenas “de relevante interesse 
público da União”. O projeto diz 
respeito à passagem do Linhão de 
Tucuruí pelas terras Waimiri Atro-
ari, na divisa de Amazonas e Ro-
raima, o que interligaria Roraima 
ao sistema elétrico nacional.

Pelo acordo, o projeto avançará 
na CI e a discussão sobre o mérito 
do projeto ocorrerá na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ).

“Hoje gastamos quase R$ 3 
bilhões com óleo combustível. É 
uma vitória da racionalidade. É 
uma obra importantíssima. Esse é 
um problema de geopolítica”, ex-
plicou Chico Rodrigues, ao justifi-
car a urgência do projeto.

Congelado 
ICMS sobre 
gasolina por 
mais 90 dias

O Fórum de Governadores de-
cidiu prorrogar por mais 90 dias o 
congelamento do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias (ICMS) médio 
que incide sobre gasolina, etanol 
e gás de cozinha. O anúncio foi 
feito nesta terça-feira pelo coor-
denador do fórum, o governador 
do Piauí, Wellington Dias, após 
reunião com governadores, vice-
-governadores e secretários, em 
Brasília. Caso não fosse prorroga-
do, o congelamento, que está em 
vigor desde 1º de novembro do 
ano passado, acabaria no próximo 
dia 31. A prorrogação começa a 
valer no dia 1º de abril.

Na reunião desta terça-feira, 
os governadores debateram, en-
tre outros temas, a fixação de 
uma alíquota única para o ICMS 
de combustíveis, conforme san-
cionado, na semana passada, pe-
lo presidente Jair Bolsonaro (Lei 
Complementar 192/22). 

Café e tomate 
puxam alta  
de 6% na  
cesta básica

A cesta básica apresentou alta 
de 6,7% em fevereiro, ante igual 
mês de 2021. Assim como em 
janeiro, o café continua sendo o 
produto com maior inflação, re-
gistrando alta de 83,4%. Um ano 
atrás, o produto era comercializa-
do por R$ 8,69 e, agora, o preço 
médio está em R$ 15,93. As infor-
mações são do Jornal Giro News. 
Lembrando que nos supermer-
cados, hoje, o preço do café não 
custa menos que R$ 18.

A pesquisa, exclusiva da publi-
cação, a partir de um levantamen-
to da Pricemet, diz que “além do 
café, o preço do tomate também 
segue registrando alta, dessa vez 
de 55,7%, passando de R$ 4,78 
para R$ 7,44. Em terceiro lugar, 
está o açúcar, com alta de 53%, 
de R$ 2,93 em 2021 para R$ 4,48 
no último mês. No total, foram 
analisados 14 itens, que totalizam 
R$ 169,82, contra R$ 159,13 em 
fevereiro de 2021. Os outros sete 
produtos que tiveram alta de pre-
ços foram: banana (18,9%), batata 
(18,1%), óleo de soja (16,8%), fa-
rinha de trigo (14,5%), pão francês 
(11,4%), manteiga (7,8%) e feijão 
(3,6%). Quatro produtos apre-
sentaram queda nos preços: arroz 
(-20,3%), leite longa vida (-1,9), 
carne bovina dianteira (-1,8%) e 
carne bovina traseira (-1,3%).”

Lula:  
Dallagnol se 
dá mal com 
powerpoint

A presidente nacional do Par-
tido dos Trabalhadores (PT), de-
putada federal Gleisi Hoffmann 
(PR), destacou, nesta terça-feira, 
a importância da decisão do Su-
premo Tribunal de Justiça (STJ), 
que impôs mais uma derrota à 
antiga Operação Lava Jato. Glei-
si defendeu a condenação do ex-
-procurador do Ministério Públi-
co, integrante da Operação Lava 
Jato, Deltan Dallagnol, a pagar in-
denização de R$ 75 mil ao ex-pre-
sidente Luís Inácio Lula da Silva.

A condenação é por Dallagnol 
ter provocado danos à imagem e 
honra do ex-presidente, em 2016, 
em entrevista coletiva com uso de 
um powerpoint. Na ocasião, o ex-
-procurador acusou, sem provas, 
Lula de ser chefe de uma organi-
zação criminosa, no caso do tri-
plex do Guarujá (SP), que nunca 
foi dele como o acusavam.

“Não interessa quanto, o que 
conta é que Deltan Dallagnol foi 
CONDENADO por dano moral e 
vai ter que indenizar @LulaOficial 
pelo power point midiático e men-
tiroso. Isso não tem preço! Quando 
a verdade chega, é uma vitória atrás 
da outra”, registrou a parlamentar 
no seu perfil do Twitter.

O powerpoint mostrava o no-
me de Lula no centro, rodeado 
por balões com dizeres que acusa-
vam o ex-presidente de crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro.

Os ministros fixaram além da 
indenização de R$ 75 mil, juros 
e correção monetária, podendo o 
valor chegar a mais de R$ 100 mil. 
Dallagnol pode recorrer da deci-
são no próprio STJ. Página 3
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Reflexões para teoria do Estado Nacional: Roma Império e cristianismo
Por Felipe Quintas e Pe-
dro Augusto Pinho

uando Augusto as-
sume o Império, em 
29 a.C., a República 

já levara as fronteiras de 
Roma à península Ibérica, 
à Gália, por toda penínsu-
la italiana e do outro lado 
do mar Adriático, à Gré-
cia e Ásia Menor. Também 
chegara à Síria, ao Egito e 
parte do norte da África; o 
Mediterrâneo já podia ser 
chamado “mare nostrum”. 
O Império ainda dilatará as 
fronteiras.

Até o ano de 395 d.C., 
com a deposição de Teo-
dósio, quando Roma será 
dividida em Império do 
Ocidente e do Oriente, es-
tabelecemos o fim do Im-
pério. Os historiadores co-
locam o fim do Império em 
476 d.C., mas nosso objeti-
vo é analisar o Estado. 

O Império manterá com 
Augusto (63 a.C.-14 d.C.) 
instituições da República 
que irão se deteriorando 
com o tempo. Este Impera-
dor teve um Conselho Con-
sultivo, não mais os órgãos 
deliberativos a seu redor. 
Os Poderes Consulares ain-
da teriam a influência das 
centúrias, porém alteraram-
-se as antigas instituições, 
como o próprio exército e 
o fisco, agora subordinadas 
às decisões dos cônsules. 

O Império nasceu da 
reação contra a oligarquia 
senatorial, em grande par-
te latifundiária. A política 
de César, ao investir con-
tra o Senado, possuía forte 
componente popular, daí, 
até hoje, os liberais e até 
mesmo os marxistas acu-
sarem de “cesarismo” os lí-
deres comprometidos com 
os interesses da maioria no 
quadro da unidade político-
-territorial-nacional. Augus-
to, ao consolidar o Império, 
o fez, inclusive, criando 
políticas e instituições fa-
voráveis aos mais pobres, 
como trabalhos públicos, 
abastecimento e espetácu-
los, o que foi aprofunda-
do, depois, por Trajano e 
Adriano, que organizaram 
verdadeira administração de 
auxílio social em favor dos 
pobres, dos órfãos, enfim, 
dos desvalidos. 

Se se pode afirmar que o 
Império teve conteúdo so-
cial mais flagrante do que 
a República oligárquica, 

pode-se, contudo, afirmar 
que o Império perdeu, na 
ótica do Estado, em de-
mocracia para a Realeza e 
a República, dada a centra-
lização política e religiosa 
na figura dos Imperadores, 
muitos deles absolutamente 
desqualificados para o exer-
cício do cargo, como Calí-
gula e Heliogábalo, em nada 
semelhantes a Augusto e 
Adriano, cuja magnanimi-
dade até hoje inspira os me-
lhores estadistas e artistas. 
E acabará por perder a ide-
ologia nacionalista e cidadã 
que formou Roma e perde-
rá, ao fim, até mesmo o seu 
território. 

Estudar o Estado é estu-
dar também sua sociedade. 
E neste campo o tema mais 
relevante é da liberdade ou, 
seu oposto, a escravidão. 
Ao longo de toda história 
romana sempre ocorreu a 
escravidão, sendo suas for-
mas diferentes no tempo. A 
mais cruel, nociva para a so-
ciedade, é sem dúvida a que 
transforma o ser humano 
num objeto, num bem eco-
nômico, e o distingue pela 
etnia ou raça. 

A escravidão, no entanto, 
assume diversas fantasias. 
Hoje é apresentada sob a 
modalidade de “empreen-
dedores”, os que irão tra-
balhar até sem salário e sem 
qualquer direito. Este dis-
farce ora está nos “uber”, 
ora nos “MEI”, ora nos 
“autônomos”. 

No início, entre os lati-
nos, os escravos estavam 
organizados na sociedade 
familiar, sob o poder do pai 
de família, assim como sua 
mulher e filhos. Trabalhava 
na lavoura ou no pastoreio 
junto aos “livres”. Havia 
também a escravidão por 
dívida, que foi proibida no 
século IV a. C., em plena 
República. 

Professora da Universi-
dade de São Paulo (USP), a 
paulista Maria Luiza Coras-
sin, comentando a ilegalida-
de da escravidão por dívida, 
escreve que “um cidadão 
romano não poderia mais 
ser reduzido à condição de 
escravo dentro do território 
romano. Como se tornara 
uma comunidade de cida-
dãos com plenos direitos, 
de proprietários-soldados, 
a sociedade romana passou 
então a escravizar estrangei-
ros para a agricultura e to-
do tipo de trabalho” (“So-

ciedade e Política na Roma 
Antiga”, 2001). É, ainda, 
Corassin quem afirma ter a 
escravidão aumentado rapi-
damente no século II a.C., 
quando “os escravos se tor-
naram a principal fonte de 
trabalho na economia ro-
mana”. 

As áreas conquistadas 
fora da península italiana 
foram divididas em provín-
cias, entregues a governado-
res, verdadeiros monarcas, 
escolhidos entre cônsules 
e pretores. As províncias, 
ainda na República, porém 
mais fortemente no Impé-
rio, passaram a sustentar 
Roma. Marco Túlio Cícero 
(106 a.C.-43 a.C.), célebre 
orador e político romano 
do fim da República, afir-
mou que ação verdadeira-
mente divina consistia em 
manter Roma sem arruinar 
as províncias (incolarum pro-
vinciarum sine pernicie Roma 
satisfaciens vere divinum est 
opus). 

Como facilmente se in-
fere, de uma sociedade que 
trabalhava para seu sustento 
e defendia seu território pa-
ra a sociedade que vivia do 
trabalho de estrangeiros nos 
territórios conquistados, o 
psicossocial foi se alteran-
do, os valores se transfor-
mando e, ao mesmo tempo 
em que o povo se afastava 
dos processos decisórios, 
avançava a corrupção e a 
degradação dos costumes. 

Albert Malet (1864-
1915), no já citado Roma, 
1912 nesta série (“Reflexões 
para Teoria do Estado Na-
cional”), analisa: “Essa pai-
xão desmedida por dinheiro 
não tardou a matar as virtu-
des cívicas dos primeiros 
romanos. Roma passa a ser 
um mercado, onde os ricos 
compram e os pobres ven-
dem seus votos”. E adiante 
acresce a distribuição de ví-
veres e a realização de jogos 
(panem et circenses) jogando o 
povo contra a própria Re-
pública e poupando seus 
verdadeiros inimigos. 

O evento mais significati-
vo para o mundo ocidental, 
com repercussões em todo 
mundo, ocorrido durante 
o Império foi o surgimen-
to do cristianismo. Para 
contextualizar este fato, 
iniciemos com a trajetória 
do povo judeu. Sua diáspo-
ra tem origem nas guerras 
ocorridas na Ásia Menor, 
na Grécia e no Egito que os 

conduziram para a Europa 
e, consequentemente, para 
Roma. Não foi um movi-
mento pacífico como nos 
indicam as guerras e o cerco 
de Jerusalém (70 d.C.).

Ainda na República, a Pa-
lestina, província da Judeia, 
passa ao domínio romano 
(63 a.C.). Ali o cristianismo 
surge como dissidência do 
judaísmo. Desta mais antiga 
religião monoteísta, foram 
também criadas as diversas 
denominações protestantes 
e o islamismo. O mundo 
religioso neste século XXI 
tem, assim, majoritariamen-
te, no ocidente e no oriente 
médio religiões de origem 
judaica. 

O cristianismo empolga 
a população das provín-
cias com seus discursos de 
igualdade, entre escravos, e 
de amor ao próximo e per-
dão dos pecados, entre to-
dos os habitantes. Em 29 
d.C., o sexto procurador 
que governou a Judéia, en-
tre 26 e 36, Pôncio Pilatos, 
condena Jesus Cristo por 
traição à Roma, crime que 
lhe competiria julgar. “Ne-
nhum romano da época po-
dia imaginar que esse mo-
mento da crucificação seria 
apenas um começo” (Isaac 
Asimov, The Roman Empire, 
1967). 

O cristianismo encon-
trou facilidade de expansão 
pelo Império Romano tanto 
nos aspectos materiais, ob-
jetivos, do sistema de estra-
das, dos recursos urbanos, 
locais parlatórios, quanto 
no aspecto subjetivo, da lei, 
do conceito de cidadania, de 
grupamento de raças dife-
rentes, e na unidade política 
e movimentação, circulação 
de ideias e propaganda. 

A perseguição aos cris-
tãos não se deu pela fé di-
ferenciada, mas pela lei ro-
mana. Desde que o cidadão 
cumprisse as obrigações pa-
ra com o culto do Impera-
dor estava livre para seguir 
quaisquer outras religiões, 
e os cristãos não aceitavam 
ter outro culto além do cris-

tianismo. Esta era a razão 
da perseguição: descumpri-
mento do culto ao Impera-
dor. 

Edward Gibbon (1737-
1794), autor de A História 
do Declínio e Queda do Império 
Romano, 1776/1788, con-
sidera o cristianismo parte 
essencial da história do Im-
pério Romano. 

Mas é pouco analisada a 
influência da organização 
romana na estruturação da 
Igreja Católica. Até a ter-
minologia romana foi pre-
servada na estrutura desta 
Igreja, sendo, por mais de 
um milênio, o latim o idio-
ma da Igreja Católica Apos-
tólica Romana. 

Sinteticamente, a Igreja 
tem as paróquias, as dio-
ceses e o papado, na verti-
calidade organizacional. A 
divisão territorial da Igreja, 
como a romana, é feita por 
províncias, cuja direção ca-
be aos bispos ou, em âm-
bito maior, aos arcebispos. 
Na época dos apóstolos 
de Cristo, já se estrutura-
va a base da igreja com os 
diáconos, os auxiliares dos 
vigários, e os presbíteros; 
escolhidos pela direção 
eclesiástica, ou seja, pelos 
bispos, eram designados os 
novos bispos. 

Nas paróquias havia os 
setores da pastoral, da pres-
tação de serviços aos fiéis 
e o órgão para os serviços 
administrativos. Em Ro-
ma, a cúria era a reunião 
de famílias que, em deter-
minado período, chegaram 
a ter mais poder do que o 
Senado. Na Igreja, a cúria é 
o conjunto de instituições 
que formam verdadeira-
mente o governo. 

Vê-se, portanto, que a 
simples e democrática or-
ganização da Realeza foi a 
que mais influenciou a Igre-
ja Católica, mas que, com 
o tempo, foi agregando os 
órgãos coordenadores das 
ordens religiosas que come-
çam a proliferar, desde Ro-
ma até a Era Moderna. 

Se a cristandade invade o 
Império e o enfraquece, por 
outro lado, a organização 
romana constituiu a direção 
para a estrutura do catoli-
cismo, até o Estado do Va-
ticano. 

Até o II século da era 
cristã, o Império se mante-
ve. Em 380 d.C. Teodósio I 
elege o catolicismo religião 
oficial do Estado (Édito de 

Tessalônica). Este fato pro-
voca uma contradição com 
o passado de Roma. 

Recordemos que desde 
o tempo anterior à Rea-
leza, os povos, os futuros 
romanos, se miscigenaram 
para defender e transfor-
mar seu espaço geográfico 
num lugar seguro e bom de 
morar. Com o tempo, pri-
meiro evitando agressões e 
posteriormente ampliando 
o espaço nacional, Roma 
cresceu. Isto significa que 
Roma parte da identidade 
nacional e era tão forte este 
sentimento que o cidadão 
romano passou a ser aque-
le que servia à República e 
ao Império, mesmo nascido 
em terras conquistadas, fora 
do espaço romano. 

O cristianismo traz o 
pensamento universal, da 
humanidade, onde a na-
cionalidade é apenas um 
acidente e não a origem 
da pessoa. E, assim mes-
mo com contradições, pois 
a doutrina cristã embora 
proibisse a escravidão, a 
aceitava para os pagãos. 

Além desta condição, os 
fatores econômicos de lati-
fúndios sem mão de obra, 
das crises militares, das 
mudanças de administra-
ção instadas por problemas 
mais complexos do que os 
de gestão, e ao final a in-
vasão dos bárbaros, fazem 
Roma não chegar ao século 
V, já fragmentada. 

O período que segue, a 
Alta Idade Média, trará no-
vas questões e terá soluções 
que levarão a sociedade oci-
dental para novos desafios. 

Não deixa, contudo, de 
chamar a atenção o fato de 
o Brasil ser o maior país 
herdeiro de Roma e da ci-
vilização latina atualmente 
existente. A “Nova Roma” 
não nasceu da cabeça de 
Darcy Ribeiro (1922-1997), 
seu maior divulgador con-
temporâneo, mas já estava 
inscrita no hino de Pernam-
buco. País mestiço, sincréti-
co e de vocação imperial, o 
Brasil pode e deve não ape-
nas buscar ser continuador 
de Roma, mas um aperfei-
çoador da sua mensagem 
de paz, inclusão e tolerância 
nos marcos da cidadania ge-
nerosa e aberta. 

Felipe Maruf Quintas é 
doutorando em ciência política.

Pedro Augusto Pinho é 
administrador aposentado.



3Monitor Mercantil   l  Quarta-feira, 23 de março de 2022 Conjuntura

Sumiram os navios 
e os marítimos

Semana passada, a P&O Ferries – empresa con-
trolada pelos Emirados Árabes Unidos que opera 

viagens de passageiros e transporte de cargas no Reino 
Unido, inclusive a ligação com o continente europeu – 
demitiu todos seus 800 marítimos. Uma carta do execu-
tivo-chefe da P&O, Peter Hebblethwaite, vazada para a 
imprensa, revelou que a empresa esperava reduzir pela 
metade seus custos trabalhistas substituindo os maríti-
mos sindicalizados por funcionários mais baratos.

O Brasil navega para este rumo, ou pior. Durante 
a pandemia, a Transpetro, subsidiária da Petrobras, 
vendeu quase 20 navios. A bandeira brasileira na com-
panhia ficou reduzida a apenas 25 embarcações, segun-
do Carlos Augusto Müller, presidente da Confederação 
Nacional de Trabalhadores em Transportes Aquaviários 
e Aéreos, na Pesca e nos Portos.

É um aperitivo do que vem por aí com a BR do Mar, Lei 
patrocinada pelo Governo Bolsonaro que beneficia empre-
sas estrangeiras de navegação. Em artigo, Müller afirma: 
“Precisamos estar atentos, pois distorcer o BR do Mar 
para reduzir a frota em bandeira brasileira, transferindo os 
navios brasileiros para outros países para depois operá-los, 
de forma direta ou cruzada, buscando possíveis brechas na 
legislação, criam um forte cheiro de evasão fiscal no mar.”

Não é distorção, é o objetivo da Lei. Tanto que, na 
votação dos vetos feitos por Bolsonaro, a base gover-
nista no Congresso manteve, por 254 a 141 votos de 
deputados, veto a trecho que fixava em no mínimo 2/3 
de brasileiros na tripulação de embarcações que serão 
alugadas. Vetado o artigo, só ficam a obrigatoriedade de 
brasileiros nos postos de comandante, mestre de cabota-
gem, chefe de máquinas e condutor de máquinas.

Este é o porto que busca o BR do Mar, parte de proje-
to que poderia ser chamado de BR Entregar, tocado por 
um governo que jura que o Brasil está acima de tudo e 
integrado por militares que não fazem força para esca-
par do rótulo de entreguistas.

Em tempo – 1

A P&O Ferries, estrangeira como quase tudo no 
Reino Unido, faz parte do grupo DP World, empregador 
certificado Great Place To Work. É controlada por uma 
estatal de Dubai e foi elogiada pelo governo de Boris 
Johnson como exemplo do sucesso do Brexit.

Em tempo – 2

No Brasil, a estatal árabe controla a DP World Santos, 
“responsável pela operação de um dos maiores e mais 
modernos terminais portuários privados multipropósito 
do Brasil (...) Com investimento de R$ 2,3 bilhões, pro-
porcionamos mais de 1,2 mil empregos diretos e 5 mil 
indiretos”, diz o site da companhia.

Os trabalhadores deveriam colocar as barbas de molho.

Fim da lista

Em relatório sobre saneamento com as 100 maiores 
cidades do Brasil, o Estado do Rio de Janeiro não empla-
ca nenhuma entre as 20 melhores. Mas tem 4 entre as 20 
piores – Belford Roxo, São João de Meriti, São Gonçalo e 
Duque de Caxias; estas 2, as piores da região Sudeste.

Rápidas

Estão abertas inscrições para o workshop “Transfor-
me sua Imagem 360°”, com Fernanda Gazal, de 4 a 6 de 
abril: superselfoficial.com.br/cadastro360 *** O Cadeg 
– Mercado Municipal do Rio promove o Festival Mesa 
Santa entre a próxima sexta e 17 de abril.

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

DRACARYS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 34.325.259/0001-24

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

Balanço Patrimonial em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil)

Demonstração do Resultado em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil)

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Companhia: A DRACARYS PAR-
TICIPAÇÕES S.A. (doravante denominada como “Companhia”) é uma socie-
dade anônima de capital nacional fechado com sede social localizada na Rua 
Joaquim Floriano, nº 72, 20º andar, conjunto 201, Itaim Bibi – Cidade e Estado 
de São Paulo – SP. A Companhia tem por objeto a participação em outras so-
ciedades, como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior. 2. Políticas 
contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação socie-
tária e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, 

nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, as estimativas 
do valor recuperável dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito 
para determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação duvi-
dosa, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras 
provisões, inclusive para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diver-
gentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento 
probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas es-
timativas e premissas, pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras 
foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto 
pela valorização de certos instrumentos financeiros ativos e passivos, os quais 
são mensurados pelo valor justo. As demonstrações financeiras estão apre-
sentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 
Todas as informações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas 
para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de outra forma. 

que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade 
(International Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo Comitê de 
Normas Contábeis Internacionais (International Accounting Standards Board 
- IASB). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diver-
sos métodos de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram ba-
seadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da adminis-
tração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstra-
ções financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade 

Pedro de Godoy Bueno - Presidente, Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro - Diretor 
Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0 “S” SP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e 2020
31/12/21 31/12/20

Ativo circulante 59 24
Caixa e equivalentes de caixa 26 22
Créditos tributários 33 2

Ativo não circulante: 3.345 3.068
Outros créditos 3.345 3.068

Total do ativo 3.404 3.092
Passivo circulante: Tributos a recolher 39 -
Passivo não circulante: Passivo a descoberto - 203
Patrimônio líquido

Capital social 6.825 6.264
Prejuízo acumulado (3.672) (3.587)
Outros resultados abrangentes 212 212

3.365 2.889
Total do passivo e patrimônio líquido 3.404 3.092

Despesas operacionais 31/12/21 31/12/20
Comerciais - (90)
Administrativas (45) (103)
Resultado de equivalência patrimonial (278) (2.365)

Total despesas operacionais (323) (2.558)
Resultado financeiro, líquido 277 71

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social          (46) (2.487)
Tributos sobre o lucro (39) -

Prejuízo líquido do exercício (85) (2.487)
Prejuízo por ação básico (em R$) (0,00) (0,00)

(Em R$ mil)
Capital 

social

Reserva 
de 

capital

Prejuízo 
acumu-

lado

Outros 
resultados 

abrangentes Total
Saldo em 31/12/2019 200 652 (1.100) 212 (36)
Aumento de capital
 conforme AGE 28/02/2020 1.252 (1.252) - - -
Aumento de capital
 conforme AGE 09/03/2020 3.000 (3.000) - - -
Aumento de capital
 conforme AGE 30/11/2020 392 - - - 392
Aumento de capital
 conforme AGE 31/12/2020 1.420 (1.420) - - -
Adiantamento para
 futuro aumento de capital - 5.020 - - 5.020
Prejuízo líquido do exercício - - (2.487) - (2.487)
Saldo em 31/12/2020 6.264 - (3.587) 212 2.889
Aumento de capital
 conforme AGE 01/02/2021 989 - - - 989
Aumento de capital
 conforme AGE 31/12/2021 80 (80) - - -
Adiantamento para
 futuro aumento de capital - 80 - - 80
Cisão de investimento (508) - - - (508)
Prejuízo líquido do exercício - - (85) - (85)
Saldo em 31/12/2021 6.825 - (3.672) 212 3.365

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/21 31/12/20
Prejuízo líquido do exercício (85) (2.487)

Ajustes por: Resultado de equivalência patrimonial 278 2.365
193 (122)

Aumento nos créditos com ativos (31) (2)
Aumento nos tributos a recolher 39 -
Aumento de outros ativos e
 passivos circulantes e não circulantes (277) (3.068)

Caixa líquido proveniente das atividades
 operacionais (76) (3.192)
Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aumento de capital em controlada (989) (2.202)
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades
 de investimento (989) (2.202)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Aumento de capital 1.069 5.412
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades
 de financiamento 1.069 5.412
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 4 18
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 22 4
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 26 22

Dallagnol terá que indenizar Lula
STJ condena ex-procurador da Lava Jato

O ex -p rocu r ador 
Deltan Dallagnol, 
que comandava 

a turma responsável pela 
apuração das operações da 
Lava Jato, foi condenado a 
pagar uma indenização no 
valor de R$ 75 mil, por da-
no moral ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT). A decisão, por maioria 
(por 4 votos a l), foi tomada 
nesta terça-feira pela 4ª Tur-
ma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). Lula pedia R$ 
1 milhão em indenização. 
A ação se refere ao caso do 
PowerPoint apresentado 
em entrevista coletiva con-
cedida, em 2016, para apre-
sentar a primeira denúncia 
contra o ex-presidente pe-
la Lava Jato. O Ministério 
Público acusou o Lula dos 
crimes de corrupção e lava-
gem de dinheiro no caso do 
tríplex de Guarujá (SP).

Dallagnol, tendo a pre-
sença dos procuradores da 
Lava Jato, convocou cole-
tiva de imprensa em 2016 
e utilizou um PowerPoint 

para sustentar a tese que 
colocava o ex-presidente 
como chefe de uma supos-
ta organização criminosa, 
fato que não se compro-
vou ao longo dos últimos 
seis anos e nem mesmo na 
coletiva em que um dos 
procuradores disse: “Não 
temos provas, mas temos 
convicção”.

O relator Luís Felipe Sa-
lomão, cujo voto foi seguido 
por três dos cinco ministros 
da 4ª Turma do, sustentou 
que a espetacularização do 
episódio não é compatível 
nem com o que foi objeto 
da denúncia e nem parece 
compatível com a serieda-
de que se exige da apuração 
desses fatos”.

Para ele, as falas de 
Dallagnol configuraram 
abuso de direito, pois re-
sultado de postura inade-
quada do procurador da 
República, com o uso de 
expressões e qualificações 
desabonadoras da honra e 
da imagem de Lula, e afas-
tadas da tecnicidade ado-

tada no texto da denúncia 
Conforme o ministro Lu-

ís Felipe Salomão, que che-
gou ao STJ depois de Lula 
sofrer duas derrotas na Jus-
tiça paulista, o ex-procura-
dor provocou danos à ima-
gem, honra e nome de Lula, 
além de ter extrapolado 
suas atribuições no cargo. 
“Essa espetacularização do 
episódio não é compatível 
nem com o que foi objeto 
da denúncia e nem parece 
compatível com a serieda-
de que se exige da apuração 
desses fatos”, afirmou o mi-
nistro.

Raul Araújo favorável 
ao reconhecimento do 
dano moral, ressaltou que 
houve uso do excesso de 
poder por parte de Deltan. 
“Houve excesso de poder. 
Atuou para além de sua 
competência legal. O erro 
originalmente de tudo isso, 
me parece, deveu-se àque-
le típico juízo de exceção 
que se deixou funcionar 
em Curitiba. Criou-se um 
juízo universal. Sempre fui 

um crítico desse funciona-
mento, a meu ver, anôma-
lo. Levou-se muito tempo 
para reconhecer e so agora 
esta corrigindo o desvio”, 
afirmou. 

A defesa do ex-presiden-
te argumenta que Deltan 
agiu de forma abusiva e ile-
gal na apresentação da pri-
meira denúncia, ao apresen-
tá-lo como personagem de 
esquema de corrupção – o 
que configuraria um julga-
mento antecipado. Segundo 
a representação de Lula, ele 
“teve o nome estampado 
em diversos veículos de co-
municação do Brasil e exte-
rior com as frases que cons-
tavam no power point que 
eram agressivas, descabidas 
e incompatíveis com a reali-
dade dos fatos”.

Votaram a favor da inde-
nização, além de Salomão, os 
ministros Raul Araújo, Antô-
nio Carlos Ferreira e Marco 
Buzzi. A ministra Maria Isa-
bel Gallotti divergiu dos cole-
gas no tocante ao pagamento 
de indenização.

PT pede que STF apure liberação de verbas a pastores

A bancada do PT na 
Câmara dos Deputa-
dos pediu ao Supre-

mo Tribunal Federal (STF) 
uma investigação contra Jair 
Bolsonaro, após a divulgação 
de um esquema de liberação 
de verbas para prefeituras 
tendo como prioridade cida-
des com pedidos de negocia-
ções intermediados por dois 
pastores. 

Por sua vez, o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), endossou o coro 
de cobrança de explicações 
do ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, sobre as afir-
mações feitas em áudio em 

que fala da liberação de re-
cursos da pasta para prefeitu-
ras que negociaram o repasse 
com dois pastores.

Em documento, o PT 
pediu que o STF intime a 
Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR) a instaurar 
investigação. “O administra-
dor público deve pautar-se 
pela adoção de condutas que 
observem os princípios da 
legalidade, da impessoalidade 
e da moralidade”, afirmou o 
documento entregue ao STF.

Parlamentares entraram 
com representação na Pro-
curadoria-Geral da República 
pedindo investigação contra 

o ministro por suspeita de 
prática dos crimes de respon-
sabilidade e de improbidade 
administrativa.

De acordo com gravações 
no áudio divulgado pela Folha 
de S. Paulo, o ministro afirmou 
que o governo Jair Bolsonaro 
prioriza, na liberação de verba, 
prefeituras com pedidos nego-
ciados por dois pastores (sem 
cargo na gestão federal).

No áudio o ministro da 
Educação afirma que, a pedi-
do do presidente Jair Bolso-
naro (PL), prioriza liberação 
de recursos da pasta para pre-
feituras que negociaram o re-
passe com dois pastores, que 

não possuem cargos no Mi-
nistério da Educação (MEC). 
“Foi um pedido especial que 
o presidente da República fez 
para mim, sobre a questão do 
Gilmar, o apoio. O apoio que 
a gente pede não é segredo, 
isso pode ser publicado, é 
apoio sobre construção das 
igrejas...”, diz Milton Ribeiro 
em trecho do áudio. 

“Quero ouvir as explicações 
do ministro. (O caso) precisa 
naturalmente ser explicado, 
esclarecido e demonstrar que 
não houve qualquer tipo de fa-
vorecimento. Vou aguardar o 
desdobramento”, disse o pre-
sidente do Senado.

BC volta a ver moeda digital como uma das soluções 

Roberto Campos Ne-
to, presidente do 
Banco Central, par-

ticipou nesta terça-feira da 
abertura do Laboratório de 
Inovações Financeiras e Tec-
nológicas – Lift Day 2022. O 
evento foi transmitido pelo 
Canal do Banco Central no 
YouTube. “No tema inclusão 
financeira, houve a propo-
sição de novos modelos de 

crédito, utilizando tecnolo-
gias como machine learning 
e inteligência artificial”, disse 
o presidente do BC citando 
alguns projetos em curso. 

O Laboratório de inova-
ção do BC, chamado Lift 
Lab desenvolve protótipos 
de projetos entre os quais o 
da moeda digital e de preven-
ção de fraudes no Pix. Além 
de mostrar os resultados do 

Lift Lab, o evento promoveu 
um debate com os parceiros 
de tecnologia do BC sobre 
temas da agenda de inova-
ção para o setor financeiro. 
O programa de inovação foi 
criado em 2018 em uma par-
ceria do Banco Central com 
a Federação Nacional de As-
sociações dos Servidores do 
Banco Central (Fenasbac). 

“O programa parte do 

pressuposto de que para 
avançarmos na inovação do 
sistema financeiro brasileiro 
precisamos estabelecer um 
ambiente colaborativo en-
tre o BC e o setor privado 
(que engloba instituições 
reguladas, startups e prove-
dores de tecnologia)”, vem 
propagando os canais de 
divulgação da autoridade 
monetária.
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CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Fundado em 15 de Novembro de 1895

CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - ELEIÇÃO 
ELEGER E EMPOSSAR MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 

Ficam convocados os senhores membros natos e eleitos do Conselho  
Deliberativo que estão no gozo dos seus direitos estatutários, ou seja, 
quites com o FLAMENGO, para reunião ordinária a realizar-se no próximo 
dia 28 de março, segunda-feira, das 8h às 21h, na Av. Borges de Medeiros, 
997, Lagoa, no salão nobre Gilberto Cardoso Filho, para a seguinte ordem 
do dia: ELEGER E EMPOSSAR OS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES  
DO CONSELHO FISCAL, para o triênio 01.04.2022/31.03.2025.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2022.
Antonio Alcides Pinheiro da Silva Freire - Presidente do Conselho Deliberativo

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

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

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

NIRE nº 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
A Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS E EMPREGADOS 
APOSENTADOS DOS PATROCINADORES E/OU PARTICIPANTES 
DA FAPES/BNDES – APA-FAPES/BNDES, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 12, inciso I do Estatuto da APA-FAPES/BNDES, de 
28.02.2007, convoca os senhores sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA a se realizar em 16/05/22, das 10:00 às 17:00 horas, a se 
realizar à distância em razão da pandemia e conforme permite a Lei Nº 
14.309, de 08 de março de 2022, para eleger os membros do CONSELHO 
DELlBERATIVO, do CONSELHO FISCAL e da DIRETORIA da APA-
FAPES/BNDES para o período de 1º de junho de 2022 a 31 de maio 
de 2025 considerando-se a seguinte pauta: 1. A inscrição das Chapas 
e dos candidatos aos cargos eletivos dar-se-á de 28/03/22, a partir das 
10:00h, e encerrar-se-á no dia 05/04/22 às 18:00hs, mediante envio 
de e-mail para a Comissão Eleitoral no seguinte endereço de e-mail: 
comissaoeleitoral@apabndes.org.br 2. Somente poderão candidatar-
se os sócios que ostentarem as condições preconizadas no art. 5º, 
inciso IV, e art.18, § 1º e §2º, do Estatuto da APA-FAPES/BNDES; 3. A 
votação será feita em cédula única; 4. É vedado o voto por procuração; 
5. O voto será secreto, na forma e nas condições estabelecidas no 
REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL, sendo: a) depositado na 
urna virtual acessível via senha pessoal conforme programa da empresa 
Projeteria, já usado em assembleias anteriores, no caso de votação online; 
b) depositado na urna física que estará disponível, no horário de votação, 
junto com a Comissão Eleitoral, na sala da APA-FAPE/BNDES, na rua 
Senador Dantas, 117, sala 607, Centro, Rio de Janeiro, RJ,CEP: 20031-
911 onde serão depositados, também, os votos por correspondência, 
depois de conferidos pela Comissão Eleitoral. 6. Os trabalhos serão 
coordenados pela COMISSÃO ELEITORAL constituída pela APA-FAPES/
BNDES e divulgada aos associados; 7. Eventuais casos omissos e 
ocorrências extras verificadas no âmbito da sessão de votação serão 
dirimidos pelo Presidente da COMISSÃO ELEITORAL; 8. Computados 
todos os votos, serão declarados vencedores a Chapa e os candidatos  
com maior número de votos, observando-se o direito de recorrer, conforme 
os termos do ESTATUTO DA APA-FAPES/BNDES e o consignado no 
REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL com recurso para esta 
COMISSÃO; 9. Decididos os recursos em face da apuração dos votos 
com o resultado declarado pela COMISSÃO ELEITORAL, na forma 
prevista no ESTATUTO DA APA-FAPES/BNDES e no REGULAMENTO 
DO PROCESSO ELEITORAL, será divulgada a posição final e definitiva 
do resultado eleitoral, proclamando a Comissão Eleitoral a Chapa e 
os candidatos vencedores; 10. No primeiro dia útil de junho de 2022 
será dada posse, pela Comissão Eleitoral, aos candidatos eleitos, em 
Sessão especial, após o trânsito em julgado dos recursos propostos.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2022
João Furtado de Aquino

Vice-Presidente da APA-FAPES/BNDES - Presidente em exercício

Água

No dia 22 de março de 1992, durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen-

volvimento, a Rio-92, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) instituiu o Dia Mundial da Água, celebrado a partir 
de 1983, com o propósito de evidenciar ainda mais a im-
portância deste recurso e questões relacionadas à necessi-
dade da sua preservação.

A Declaração dos Direitos da Água
O legado da Rio-92, no que se refere ao tema da água, 

inclui a Declaração Universal dos Direitos da Água, que 
aborda a consciência sobre a disposição, preservação, e 
proteção dos recursos hídricos da Terra. Sucinta, a Decla-
ração Universal dos Direitos da Água apresenta os seus ar-
tigos contendo os seguintes assuntos:

Art. 1º: A água faz parte do patrimônio do planeta.
Art. 2º: A água é a seiva do nosso planeta, ou seja, é a 

condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou 
humano.

Art. 3º: Os recursos naturais de transformação da água 
em água potável são lentos, frágeis e muito limitados.

Art. 4º: O equilíbrio e o futuro do nosso planeta depen-
dem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem 
permanecer intactos e funcionando normalmente para ga-
rantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio 
depende, em particular, da preservação dos mares e ocea-
nos, por onde os ciclos começam.

Art. 5º: A água não é somente uma herança dos nossos 
predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos 
sucessores.

Art. 6º: A água não é uma doação gratuita da natureza; 
ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela é, 
algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem 
escassear em qualquer região do mundo.

Art. 7º: A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, 
nem envenenada.

Art. 8º: A utilização da água implica no respeito à lei.
Art. 9º: A gestão da água impõe um equilíbrio entre os 

imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem 
econômica, sanitária e social.

Art. 10º: O planejamento da gestão da água deve levar 
em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua 
distribuição desigual sobre a Terra.

Importante destacar que o corpo humano é formado em 
grande parte por água (cerca de 70%), assim como a super-
fície terrestre. Cerca de 97% desta água é salgada (dos ma-
res e oceanos), cerca de 3% é água doce, como a dos rios, 
dos quais 0,01% é considerada apropriada para consumo 
humano ou animal.

De acordo com dados divulgados pela ONU, de duas em 
duas décadas, o consumo mundial de água duplica, o que 
poderá acarretar uma crise de escassez no abastecimento, 
condenando com este, cerca de 2,8 bilhões de pessoas, a 
partir de 2025. Para enfrentar esta presumível catástrofe, 
é necessário considerar que, segundo a Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), a 
atividade humana que mais consome água é a agropecuária. 
Este setor é responsável por 70% da água utilizada pelo ser 
humano, seguido pela indústria, com 22%, e, por último, o 
uso doméstico, com 8%.

Conclui-se que, mesmo abstendo-se de escovar os den-
tes, de tomar banho, de lavar a louça, de fazer a barba e 
tantas outras atividades domésticas, o ganho obtido com 
a abstinência absoluta do uso doméstico da água, ainda as-
sim, os esforços não ultrapassariam 4% do total de usos.

Agro é tudo… ou quase tudo...
De acordo com o estudo “Contas Econômicas Ambientais 

da Água: Brasil 2013-2017 (CEAA), divulgado pelo IBGE, 
em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA), para 
cada R$ 1 de valor adicionado bruto, gerado pela economia 
brasileira e considerado na formação do PIB, em 2017, foram 
utilizados, aproximadamente, 6,3 litros de água.

A atividade que se valeu da maior quantidade de água 
foi a atividade primária (agronegócio, agricultura de sequei-
ro, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura), com 
1.061 litros para cada R$ 1 gerado.

Entre as regiões geográficas, o Centro-Oeste apresentou 
a maior intensidade de consumo de água, com 1.511,9 li-
tros/R$ 1.

Rio: Castro venceria hoje, mas empatado 
na margem de erro com Freixo

Se a eleição para o 
governo do Rio de 
Janeiro fosse hoje, 

Claudio Castro, candidato à 
reeleição, venceria a disputa 
em qualquer cenário, mas 
empatado na margem de 
erro com o deputado fede-
ral Marcelo Freixo. Consi-
derando os pré-candidatos 
anunciados até agora, Cas-
tro teria 21% das intenções 
de voto, contra 17% de 
Freixo, seguidos por Rodri-
go Neves (9%), André Ce-
ciliano (4%), Felipe Santa 
Cruz (3%) e Paulo Ganime 
(1%). Esse é o resultado da 
primeira pesquisa Genial/
Quaest sobre a disputa do 
Palácio Guanabara. Foram 
feitas 1,2 mil entrevistas e 
a margem de erro é de 2,8 
pontos percentuais.

Sem Ceciliano na dispu-
ta, Castro fica com 22% das 
intenções de voto e Freixo, 
com 18%. Caso Neves e 
Ceciliano não concorram, o 
atual governador teria 24% 
e o deputado, 20%. Em to-
dos os cenários, o número 
de indecisos está em 11%. 
Já o número de eleitores 
que pretendem votar bran-
co ou nulo ou não preten-
dem votar varia de 34% a 

37%. De acordo com 48% 
dos entrevistados, Castro 
merece um segundo man-
dato. Outros 40% preferem 
que o atual governador não 
se reeleja. Esse número re-
flete a avaliação do governo. 
Para 42%, a administração 
estadual é regular. Para 22% 
é positiva e, para 19%, ne-
gativa.

Na corrida pelo Palácio 
Guanabara, Freixo apre-
senta melhores resultados 
entre os eleitores mais jo-
vens (dos 16 aos 34 anos), 
enquanto Castro é o pre-
ferido dos eleitores acima 
de 35 anos. Em relação ao 
segundo turno, o governa-
dor também venceria qual-
quer um dos pré-candida-
tos, mas ficaria em empate 
técnico com Freixo: 34% a 
30%.

A pesquisa Genial/Qua-
est também quis saber o 
que os fluminenses pensam 
do governo Jair Bolsonaro: 
61% consideram que ele 
não deveria ser reeleito. Na 
pesquisa de intenção de vo-
tos para o primeiro turno, 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva tem 39% dos 
votos e Bolsonaro, 31%. E 
a eleição presidencial tem 

influência direta na dispu-
ta no Rio. 41% dos elei-
tores dizem que votariam 
em Freixo se Lula da Silva 
subir ao palanque com ele. 
E 36% dos entrevistados 
pretendem dar um segundo 
mandato a Castro caso ele 
conte com Bolsonaro em 
sua campanha.

Com Lula e Bolsonaro 
como cabos eleitorais, o re-
sultado do segundo turno 
seria diferente. Freixo teria 
41% das intenções de voto 
e Castro, 36%.

Já segundo pesquisa da 
Modalmais AP Exata divul-
gada na última sexta-feira, o 
percentual de pessoas que 
avaliam a gestão Bolsonaro 
como ruim/péssima é de 
52,6%; 25,9% consideram 
o governo como bom/óti-
mo; e 21,4% avaliam como 
regular.

A avaliação positiva do 
governo cresceu 1,1 ponto 
durante a semana, enquanto 
a avaliação da gestão como 
“regular” diminuiu 1 ponto. 
Portanto, podemos concluir 
que uma parcela das pesso-
as que via o governo como 
“regular” passou a olhar a 
gestão como “boa/ótima”. 
No entanto, o índice dos 

que avaliam o governo co-
mo ruim/péssimo se alte-
rou pouco, reduzido apenas 
0,3%.

“Ou seja, Bolsonaro 
tem conseguido recon-
quistar parte de antigos 
apoiadores que se afasta-
ram, mas ainda enfrenta 
dificuldades em sair da 
bolha mais conservadora 
e angariar apoios dos que 
hoje se identificam com o 
centro e com a esquerda”, 
diz a análise.

A melhora nos índices da 
gestão federal é resultado 
de uma forte ação da mili-
tância governista, que atua 
fortemente para tentar re-
verter o desgaste provoca-
do pela alta dos combustí-
veis. Isso tem surtido efeito, 
a partir da narrativa de que 
o presidente está incon-
formado com a Petrobras. 
Bolsonaristas também têm 
reportado o crescimento do 
número de empregos e des-
tacado os benefícios para os 
mais pobres, sobretudo o 
Auxílio Brasil, dizendo que 
“sem corrupção” há mais 
recursos para a área social.

A pesquisa foi apura-
da entre os dias 14 e 18 de 
março.

Turismo: faturamento cresce 22,9% em janeiro

O faturamento das 
empresas nacio-
nais do setor do 

turismo atingiu R$ 15,3 bi-
lhões em janeiro, 22,9% a 
mais que o registrado no 
mesmo mês de 2021. Já em 
comparação a janeiro de 
2020, antes da pandemia 
de covid-19, o resultado foi 
19,2% inferior. As informa-
ções foram divulgadas, nes-
ta terça-feira, pela Federa-

ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Es-
tado de São Paulo (Feco-
mercioSP).

“Embora o setor tenha 
sido prejudicado pela va-
riante Ômicron, a movi-
mentação de turistas em ra-
zão do período tradicional 
de férias escolares ajudou a 
impulsionar o resultado do 
mês, além da base fragiliza-
da de comparação”, diz o 

texto de nota explicativa da 
entidade.

De acordo com o levan-
tamento da FecomercioSP, 
o resultado de janeiro foi 
influenciado principalmen-
te pela aviação, que cresceu 
60,6% no primeiro mês do 
ano, no contraponto anual. 
Contudo, o faturamento do 
setor aéreo foi 13,6% infe-
rior ao patamar pré-pande-
mia.

O grupo serviços de 
alojamento e alimentação 
registrou o segundo maior 
crescimento em janeiro, al-
ta de 14,7% na comparação 
anual, mas 19,2% abaixo do 
nível de faturamento pré-
-pandêmico. Já as atividades 
culturais, recreativas e es-
portivas registraram cresci-
mento anual de 10,4%, mas 
queda de 21,6% em relação 
a janeiro de 2020.
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PADTEC HOLDING S.A.
CNPJ/ME n° 02.365.069/0001-44 - NIRE 3530055967-3 - Companhia Aberta

Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras re-
sumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimen-
to da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das demonstrações fi-
nanceiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da 
regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras completas auditadas, incluin-
do o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços 
eletrônicos: a) www.monitormercantil.com.br; b) www.padtec.com.br/investor/central-de-resulta-
dos/; c) https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CiaAb/ResultBuscaParticCia-
Ab.aspx?CNPJNome=padtec&TipoConsult=C; e d) https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-ser-
vicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm. Campinas, SP, 15 de março de 2022. A 
Padtec Holding S.A. (B3: PDTC3) (e em conjunto com suas controladas, em especial a Padtec 
S.A., “Companhia” ou “Padtec”), apresenta seus resultados referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2021 (e ao quarto trimestre de 2021, “4T21”), 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”). Para efeitos de uma melhor 
comparação com os períodos anteriores, a Companhia apresenta nesse relatório e em seu we-
bsite informações consolidadas combinadas, considerando a Padtec S.A. como sendo sua sub-
sidiária integral desde janeiro de 2018. • Destaques de 20211:  Há 20 anos a Padtec contribui 
com suas soluções de conectividade óptica para tornar o mundo cada vez mais digital e conec-
tado, acelerando a inclusão digital, econômica e mobilidade social das regiões onde atua.  
Receitas brutas de R$ 448,8 milhões, 41,2% maiores que em 2020, um novo recorde na sua 
história recente.  Receitas brutas com sistemas de transporte óptico (equipamentos DWDM) 
somaram R$ 398,5 milhões, incremento de 47,7% ante 2020.  Lucro bruto de R$ 122,6 milhões 
(margem bruta de 35,7%), 43,9% superior que em 2020 (margem bruta de 34,4%).  Lucro líqui-
do de R$ 25,6 milhões, 56,8% acima de 2020.  EBITDA de R$ 58,5 milhões (71,2% maior que 
em 2020), com margem EBITDA de 17,0% (13,8% em 2020), e EBITDA Ajustado, descontando-
-se os efeitos não recorrentes, de R$ 47,4 milhões (aumento de 77,1% sobre 2020), com mar-
gem EBITDA Ajustado de 13,8% (10,8% em 2020).  R$ 43,6 milhões alocados em P&D, equi-
valente a 13% da receita da Companhia no ano, frente a R$ 35,8 milhões em 2020 (14% da 
receita naquele ano).  Dívida líquida negativa de R$ 15,5 milhões. Recursos em caixa e equi-
valentes de caixa e aplicações financeiras em garantia (R$ 99,2 milhões) ultrapassam o valor da 
dívida total (R$ 83,7 milhões, 25% curto prazo e 75% longo prazo): sólida estrutura de capital.  
Estruturação de FIDC junto com o BNDESPar no valor total de até R$ 100 milhões concluída em 
dezembro.  Chegada do 5G no Brasil gera aumento de oportunidades para a Padtec no ecos-
sistema de telecomunicações, desde o transporte de dados até antenas.  MoU celebrado em 
dezembro entre Padtec, Trópico e Airspan Networks Inc. para a realização de estudo de viabili-
dade técnica e econômica para o desenvolvimento de soluções para redes 5G em diversas 
bandas do espectro. • Padtec: construindo o futuro no presente: Desde o início de suas ati-
vidades em 2001, a controlada Padtec S.A. desenvolve e entrega produtos e soluções que aten-
dem à necessidade de seus clientes, desde o planejamento e desenho de cada solução até a 
instalação, operação, manutenção, monitoramento e suporte técnico das redes. Através da ofer-
ta de uma solução completa baseada na tecnologia DWDM, a Companhia combina altas taxas 

de transmissão de dados com menor ocupação de espaço e custo por bit transmitido. A adoção 
da fibra ótica, que nas tecnologias atuais oferece desde MBps até multi Tbps (Terabits), exige 
redes de transporte e acesso, backbones e rotas de longa distância e metropolitanas cada vez 
mais capazes para fazer frente às demandas de consumo, qualidade e latência (o tempo de 
resposta das redes). A Padtec tem como propósito ajudar os milhares de operadores de banda 
larga a melhorarem as capacidades de suas redes através de seus produtos e serviços e, por 
isso, é uma parte relevante desse ecossistema. Nos últimos dois anos, a revolução digital moti-
vada pelos efeitos da pandemia do Covid-19 fez com que o mundo e as sociedades ficassem ao 
mesmo tempo mais digitalmente conectados e mais isolados. No “novo normal”, as telecomuni-
cações e a conectividade são fundamentais. E a Padtec, assim como vários outros players da 
indústria de telecomunicações, vivenciou uma demanda pujante por seus produtos e serviços 
culminando nos sólidos resultados, sem precedentes, obtidos no ano de 2021.  Porém é impor-
tante ressaltar que muitos dos clientes atuais da Padtec realizaram, nos últimos meses, expan-
sões, melhorias e investimentos, preparando-se para o aumento no tráfego de dados em suas 
redes de fibra óptica, originado por maior demanda pelos usuários finais de internet (os clientes 
dos clientes da Padtec). E não há garantia que novos investimentos serão realizados por esses 
clientes no curto prazo. Por outro lado, a América Latina possui mais de 40 milhões de lares 
desconectados2 e o acesso à internet de alta capacidade ainda é baixo nos países latino-ameri-
canos quando comparado a regiões mais desenvolvidas no mundo. Portanto, há muito espaço 
para crescimento da conectividade de banda larga em residências e empresas e, por consequ-
ência, da infraestrutura óptica essencial para esta conectividade. Segundo dados da Anatel, o 
Brasil encerrou o ano de 2021 com 41,4 milhões de acessos de banda larga fixa. Informações 
da agência também mostram que a fibra óptica segue se destacando como tecnologia mais uti-
lizada para banda larga fixa, tendo alcançado a marca de 24,4 milhões de assinaturas no ano 
passado, 44,3% acima do registrado em 2020, com crescimento anual médio acima de 50% 
desde 2014, superior a todas as outras tecnologias. Em termos de representatividade, a fibra 
óptica passou de 5% do total de acessos em 2014 para 58,8% em 2021, um incremento de 54 
pontos percentuais. O crescimento da Padtec fundamenta-se na execução e entrega de valor 
em três grandes pilares estratégicos: (i) expansão local no Brasil e internacional com foco na 
América Latina, (ii) diversificação do portfólio de produtos e serviços oferecidos, tornando-os 
cada vez mais inovadores, evoluídos e robustos, e (iii) ampliação da liderança no mercado bra-
sileiro, adicionando novos clientes à sua caretira e mais vendas recorrentes. Nesse sentido, em 
junho, a Companhia anunciou a celebração de um acordo com a Televés, multinacional de ori-
gem espanhola que é referência em soluções para infraestruturas de telecomunicações, visando 
a expansão de suas operações na Europa, Oriente Médio e África. Essa parceria possibilita a 
ampliação da presença da Padtec no mercado internacional (parte da sua estratégia de cresci-
mento para os próximos anos) e permite potencializar os conhecimentos, somando capacidades 
tecnológicas e de produção. Em novembro, a ANATEL promoveu o leilão de espectro com lotes 
aptos a ampliar a presença e capacidade de dados móveis em 4G e 5G – a quarta e a quinta 
gerações para redes móveis e de banda larga. Na prática, serão permitidas conexões em altís-
sima velocidade e de excelente qualidade, reduzindo o tempo que a informação trafega pelas 
redes, possibilitando maior automação, com diversas aplicações na vida das pessoas e na rea-
lidade das empresas. A chegada do 5G no Brasil se traduz em mais oportunidades para a Pa-

dtec (incremento na demanda por conectividade óptica de alta capacidade, mais equipamentos 
e serviços do portfólio oferecido pela Companhia) e para todos os outros atores que atuam 
neste ecossistema.  Em dezembro, a Padtec informou a celebração de Memorando de Entendi-
mentos com as empresas Trópico e Airspan Networks Inc. para o desenvolvimento de soluções 
para redes 5G em diversas bandas do espectro (incluindo 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz) 
e, consequentemente, fornecimento de soluções end-to-end tanto para as operadoras de teleco-
municações tradicionais, que já atuam no segmento móvel, como para os provedores regionais, 
permitindo suportar a crescente demanda por tráfego de dados que resultará da adoção do 5G. 
Inicialmente, as empresas parceiras irão realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica 
de alto nível e produzir uma proposta de solução 5G. Esse acordo se insere na estratégia da 
Companhia para os próximos anos, que tem como foco seu ingresso no mercado de comunica-
ções móveis 5G. A Padtec é uma empresa bem posicionada no ecossistema de telecomunica-
ções e oferece ao mercado soluções e serviços de telecomunicações cada vez mais inovadores 
e no estado-da-arte da tecnologia, de forma competitiva, buscando consolidar sua liderança no 
Brasil e ampliar sua presença no exterior. 
EBITDA Ajustado EBITDA Ajustado
R$ mil 4T20 2020 4T21 2021
Conciliação do Lucro Líquido e EBITDA
Lucro Líquido 7.860 16.293 (1.734) 25.550
Depreciação e Amortização 3.237 11.759 4.257 15.301
Resultado Financeiro (805) 5.214 4.770 8.904
Imposto de Renda e Contribuição Social 510 912 2.235 8.764
EBITDA 10.802 34.178 9.528 58.519
Crédito PIS e Cofins - - - (1.736)
Efeito da Venda de Unidades de Negócios e Outros - (7.423) - (13.281)
Oferta Pública de Ações Não Realizada em 2021  - - 3.890 3.890
EBITDA Ajustado 10.802 26.755 13.418 47.392
Margem EBITDA Ajustado 13,2% 10,8% 13,7% 13,8%
A Companhia considera o EBITDA, que corresponde ao lucro líquido, acrescido do imposto de renda 
e contribuição social, das despesas de depreciação e amortização e do resultado financeiro, um 
importante parâmetro para os investidores, pois fornece informação relevante sobre seus resultados 
operacionais e de rentabilidade. Em 2021, o EBITDA atingiu R$ 58,5 milhões, com margem EBITDA 
de 17,0%. Para o cálculo do EBITDA Ajustado foram descontados os efeitos não recorrentes (i) 
do terceiro milestone relativo ao desinvestimento da divisão de negócio de Sistemas Submarinos 
realizada em 2019 (receita líquida dos efeitos tributários), (ii) da venda de participação societária 
remanescente na Batanga, empresa que foi investida da então Ideiasnet, (iii) de créditos tributários 
habilitados para compensação, resultante de decisão favorável definitiva em processo acerca da 
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins e (iv) da baixa de despesas relacionadas a pos-
sível oferta pública de ações da Companhia não realizada no ano passado, chegando-se a R$ 47,4 
milhões no ano e margem EBITDA Ajustado de 13,8%. Os resultados auferidos em 2021 posicionam 
a Padtec em um novo patamar: em relação ao ano de 2020, houve crescimento de 71,2% no EBITDA 
(R$ 34,2 milhões) e de 77,1% no EBITDA Ajustado (R$ 26,8 milhões). O EBITDA registrado no 4T21 
alcançou R$ 9,5 milhões (margem EBITDA de 9,8%), e o EBITDA Ajustado no trimestre foi de R$ 
13,4 milhões (margem EBITDA Ajustado de 13,7%). 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa - 1 87.468 64.680
Contas a receber de clientes - - 95.121 100.296
Estoques - - 81.442 61.989
Impostos a recuperar 1.706 1.717 25.226 23.562
Operações financeiras - - 32.770 37.139
Outros créditos 202 356 4.873 2.356
Total do ativo circulante 1.908 2.074 326.900 290.022
Não circulante
Contas a receber de clientes - - - 2.377
Impostos a recuperar - - - 324
Partes relacionadas 372 6.072 - -
Aplicações financeiras em garantia - - 11.737 19.395
Operações financeiras - - 13.225 11.460
Depósito Judicial 991 1.187 1.373 2.364
Outros créditos - 925 69 2.905
Investimentos 152.561 122.227 - -
Imobilizado - - 38.702 18.540
Intangível 24 24 37.985 29.217
Total do ativo não circulante 153.948 130.435 103.091 86.582
Total do ativo 155.856 132.509 429.991 376.604
Passivo
Empréstimos e financiamentos - - 10.087 11.151
Debêntures - - 10.546 7.765
Operações de arrendamento mercantil - - 4.086 2.733
Fornecedores 4 - 62.497 55.832
Risco sacado - - 1.110 1.971
Partes relacionadas - 2.188 6 948
Impostos e contribuições a pagar 48 4 9.107 9.204

Impostos e contribuições a pagar - parcelamento - - 7.129 6.331
Obrigações sociais 199 186 24.660 18.976
Provisões diversas - - 2.450 2.745
Operações financeiras - - 32.770 37.139
Adiantamento de clientes - - 6.865 -
Outras contas a pagar - 121 766 4.946
 Total do passivo circulante 251 2.499 172.079 159.741

Provisões para riscos trabalhistas, tributários e cíveis 17.779 23.110 30.985 35.970
Empréstimos e financiamentos - - 42.206 32.281
Debêntures - - 20.859 31.313
Fornecedores 1.101 -
Operações de arrendamento mercantil - - 20.023 624

Impostos e contribuições a pagar - parcelamento - - 1.176 2.203
Partes relacionadas 4.911 - - -
Operações financeiras - - 13.225 11.460
Provisão para passivo a descoberto 4.578 3.888 - -
 Total do passivo não circulante 27.268 26.998 129.575 113.851
 Total do passivo 27.519 29.497 301.654 273.592
Capital social 199.211 199.211 199.211 199.211
Reservas de capital - (2.674) - (2.674)
Prejuízos acumulados (70.534) (83.331) (70.534) (83.331)
Ágio em transação de capital 599 599 599 599
Outros resultantes abrangentes (939) (10.793) (939) (10.793)
 Total do patrimônio líquido 128.337 103.012 128.337 103.012

155.856 132.509 429.991 376.604

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31/12/2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida - - 343.740 169.293
Custo dos produtos vendidos e dos serviços pres-
tados - - (221.131) (107.614)
Lucro bruto - - 122.609 61.679
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (4.199) (3.332) (27.769) (15.928)
Despesas comerciais - - (31.562) (13.754)
Despesas de pesquisa e desenvolvimento - - (33.494) (17.852)
Resultado de equivalência patrimonial 29.869 25.650 - (476)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 42 (6.033) 153 4.088
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras 25.712 16.285 29.937 17.757
Resultado financeiro
Receitas financeiras 9 1.026 16.804 7.239
Despesas financeiras (171) (100) (25.708) (7.595)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição 
social 25.550 17.211 21.033 17.401
Imposto de renda e contribuição social
Corrente - - (8.764) (190)
Lucro líquido após os tributos e antes das 
participações 25.550 17.211 12.269 17.211
Lucro (prejuízo) após os tributos das operações 
continuadas e
antes das participações 25.550 17.211 12.269 17.211
Lucro do exercício proveniente de operações em 
continuidade 25.550 17.211 12.269 17.211
Resultado líquido das operações descontinuadas - - 13.281 -
Lucro do exercício proveniente de operações 
descontinuadas - - 13.281 -
Lucro líquido do exercício 25.550 17.211 25.550 17.211
Resultado atribuível aos:
Acionistas controladores 25.550 17.211 25.550 17.211
Lucro líquido do exercício 25.550 17.211 25.550 17.211
Lucro por ação básico e diluído 0,3257 0,2194 0,3257 0,2194
Lucro por ação básico e diluído das operações 
continuadas 0,3257 0,2194 0,1564 0,2194
Lucro por ação básico e diluído das operações 
descontinuadas - - 0,1693 -

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021

 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31/12/2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora e 
Consolidado

2021 2020
 Lucro do exercício 25.550 17.211
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente
para a demonstração do resultado:
Outros resultados abrangentes
Ajustes de conversão de balanço das controladas no exterior (225) (511)
 Resultado abrangente do exercício 25.325 16.700
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 25.325 16.700
 Resultado abrangente do exercício 25.325 16.700

 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora e Consolidado

Capital 
social

Reservas de 
capital

Ágio em transação de 
capital

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Ajuste acumulado de 
conversão

Lucros / prejuízos 
acumulados

Total do patrimônio 
líquido

Saldos em 31/12/2019 131.846 (2.674) - (8.663) (1.619) (100.542) 18.348
Lucro líquido do exercício - - - - - 17.211 17.211
Ajuste variação cambial de controladas - - - - (511) - (511)
Aumento de capital 67.365 - - - - - 67.365
Ágio em transação de capital - - 599 - - - 599
Saldos em 31/12/2020 199.211 (2.674) 599 (8.663) (2.130) (83.331) 103.012
Lucro líquido do exercício - - - - - 25.550 25.550
Transferência de reservas para lucros acumulados - 2.674 - 8.663 - (11.337) -
Ajuste variação cambial de controladas - - - - 1.191 (1.416) (225)
Saldos em 31/12/2021 199.211 - 599 - (939) (70.534) 128.337

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

 1 - Receitas 2.037 3 489.393 230.718
1.1. Vendas de mercadorias, prod. e serviços - - 470.845 222.812
1.2. Provisão para devedores duvidosos - 3 493 7.906
1.3. Outras receitas 2.037 - 18.055 -
 2 - Insumos adquiridos de terceiros (4.317) (7.437) (208.182) (91.267)
2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos 
serviços vendidos - (162.696) (67.219)
2.2. Energia, serviços de terceiros e outras despesas 
operacionais (4.317) (1.916) (45.486) (21.337)
2.3. Outros - (5.521) - (2.711)
 3 - Retenções - (3) (15.301) (7.163)
3.1. Depreciação e amortização - (3) (15.301) (7.163)
 4 - Valor adicionado líquido (2.280) (7.437) 265.910 132.288
 5 - Valor adicionado recebido em transferência 29.878 26.632 16.804 6.681
5.1. Resultado de equivalência patrimonial 29.869 25.650 - (476)
5.2. Receitas financeiras 9 982 16.804 7.157
 6 - Valor adicionado total a distribuir 27.598 19.195 282.714 138.969
7 - Distribuição do valor adicionado 27.598 19.195 282.714 138.969
7.1. Pessoal e encargos 1.576 1.624 97.424 48.691
Remuneração direta 1.552 1.312 70.400 36.653
Benefícios 29 286 22.436 9.556
FGTS (5) 26 4.588 2.482
7.2. Impostos, taxas e contribuições 301 257 129.744 62.966
Federais 298 257 89.634 43.943
Estaduais - - 37.405 17.975
Municipais 3 - 2.705 1.048
7.3. Remuneração do capital de terceiros 171 103 29.996 10.101
Despesas financeiras 171 56 25.708 7.513
Aluguéis - 47 4.288 2.588
7.4. Remuneração do capital próprio 25.550 17.211 25.550 17.211
Lucro do exercício 25.550 17.211 25.550 17.211

 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020 

(Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fluxo de caixa aplicado nas (gerado pelas) ativida-
des operacionais (2.724) (1.860) 36.726 3.032
Fluxo de caixa aplicado nas (gerado pelas) ativida-
des de investimentos 2.723 1.852 (13.594) (18.379)
Fluxo de caixa aplicado nas (gerado pelas) ativida-
des de financiamentos - 8 (344) 22.123
 Aumento (redução) no caixa e equivalentes de 
caixa (1) - 22.788 6.776
Caixa e equivalentes de caixa inicial pela consoli-
dação - - - 54.576
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 1 64.680 3.328
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício - 1 87.468 64.680

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)

1.Informações gerais: 1.1. Contexto operacional: A Padtec Holding S.A. (“Companhia”, B3: PDTC3), 
iniciou suas operações como empresa de investimentos em projetos de Internet em 2000, ano em que 
abriu seu capital na B3. Seu foco consistia em investir em empresas de tecnologia com rápido cresci-
mento em diversas áreas de atuação, como SaaS (do inglês Software as a Service) na indústria de se-
gurança e construção, tecnologia no setor financeiro e de pagamentos, digital commerce, digital média, 
mobilidade, banda larga e óptica. Durante muitos anos, a Companhia se posicionou como uma venture 
capital de tecnologia no Brasil, participando ativamente de todos os estágios de desenvolvimento de 
suas investidas, consolidou-se como referência no setor e foi sinônimo de empreendedorismo com alto 
nível de Governança Corporativa. Em 2015, já em processo de desinvestimento e após a venda da maior 
parte de seus ativos, iniciou um processo de simplificação da sua estrutura societária. Em junho de 2020, 
a Companhia realizou a incorporação de ações de emissão da Padtec S.A., então seu único ativo e no 
qual detinha 34,16% de participação acionária, com a consequente conversão da Padtec S.A. em sua 
subsidiária integral. Hoje, a Padtec Holding é a única acionista da Padtec S.A., uma sociedade por ações 
de capital fechado. A Companhia possui participações diretas e indiretas nas seguintes controladas:

Participação %
2021 2020

Direta Indireta Direta Indireta
 Chenonceau Participações S.A. (a) 100,00% 100,00%
 Automatos Participações Ltda. (b) 100,00% 100,00%
 Padtec S.A. (c) 100,00% 100,00%
 Sucursal Argentina (d) 100,00% 100,00%
 Padtec EUA (e) 100,00% 100,00%
 Padtec Colômbia (f) 100,00% 100,00%
 Padtec Chile (g) 100,00% 100,00%
a) Chenonceau Participações S.A é uma empresa não operacional que tem como objetivo deter partici-
pações em outras empresas. Atualmente não detém nenhum investimento. b) Automatos Participações 
Ltda. é uma empresa não operacional que tem como objetivo deter participações em outras empresas. 
Atualmente não detém nenhum investimento. c) Padtec S/A, é uma empresa capital fechado, que realiza 
o desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções “turnkey” para sistemas ópticos. Seu por-
tfólio inclui equipamentos para acesso corporativo, Data Center Interconnect, Storage Area Network 
Extension, redes metropolitanas e redes multi-terabit de longa distância terrestre. d) Padtec Sucursal 
Argentina é uma empresa operacional estabelecida na Argentina, constituída em 2007. O seu objetivo 
principal é a realização de atividades comerciais, revenda de produtos do Grupo e prestação de serviços 
de implantação, operação e manutenção. A totalidade de suas ações é detida pela Padtec S.A. e) Padtec 
EUA é uma empresa operacional estabelecida nos Estados Unidos da América, no estado de Georgia, 
constituída em 2014. O seu objetivo principal é a realização de atividades comerciais, revenda de produ-
tos do Grupo e prestação de serviços de implantação, operação e manutenção. A totalidade de suas 
ações é detida pela Padtec S.A. f) Padtec Colômbia é uma empresa operacional estabelecida na Colôm-
bia, constituída em 2014. O seu objetivo principal é a realização de atividades comerciais, revenda de 
produtos do Grupo e prestação de serviços de implantação operação e manutenção. A totalidade de 
suas ações é detida pela Padtec S.A. g) Padtec Chile é uma empresa operacional estabelecida no Chile, 
constituída em 2019, sendo 100% das ações de sua emissão subscritas pela Padtec Sucursal Argentina. 
O seu objetivo principal é a realização de atividades comerciais, revenda de produtos do Grupo e pres-
tação de serviços de implantação, operação e manutenção.2. Apresentação das demonstrações fi-

nanceiras individuais e consolidadas: 2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras indi-
viduais (Controladora) e consolidadas foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais 
de Contabilidade Internacional Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Ac-
counting Standards Board (IASB), e com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As de-
monstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Padtec Holding S.A. e 
das empresas nas quais a Companhia mantém o controle direta ou indiretamente, detalhadas na Nota 
Explicativa nº 1, cujos exercícios sociais e práticas contábeis são coincidentes. As controladas diretas e 
indiretas são consolidadas desde cada data de aquisição, que corresponde à data na qual a Companhia 
obteve o respectivo controle. A Administração da Companhia afirma que todas as informações relevan-
tes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem às informações 
utilizadas na gestão do Grupo Padtec. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras 
foi dada pela Administração em 15 de março de 2022. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram preparadas tendo como base o custo histórico, exceto para 
os seguintes itens registrados nos balanços patrimoniais: i) instrumentos financeiros derivativos mensu-
rados ao valor justo e ii) instrumentos financeiros não derivativos mensurados ao valor justo por meio do 
resultado. A classificação da mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 (dependendo do 
grau de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na Nota Explicativa nº 35, Instrumentos 
Financeiros. 2.3. Uso de estimativa e julgamento: A preparação das demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas exige que a Administração faça julgamento e adote estimativas e premissas que 
afetem a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe-
sas. As estimativas contábeis podem diferir dos respectivos resultados reais. Desta forma, a Administra-
ção revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira contínua, baseadas na experiência histórica 
e em outros fatores considerados relevantes. Os ajustes oriundos destas revisões são reconhecidos no 
período em que as estimativas são revisadas e aplicadas. As principais contas contábeis que requerem 
a adoção de premissas e estimativas, que estão sujeitas a um maior grau de incertezas e que possuem 
um risco de resultar em um ajuste material caso essas premissas e estimativas sofram mudanças signi-
ficativas em períodos subsequentes são: • Contas a receber de clientes (provisão para créditos de liqui-
dações duvidosas: principais premissas em relação à expectativa de perda de crédito esperada); • Esto-
ques (provisão para realização e obsolescência dos estoques: principais premissas em relação à 
expectativa de perda dos estoques); • Imobilizado (aplicação das vidas úteis definidas e principais pre-
missas em relação aos valores recuperáveis); •  Intangível (principais premissas em relação aos valores 
recuperáveis); • Operações de arrendamento mercantil (determinação se um contrato contém arrenda-
mento mercantil); • Provisões diversas (reconhecimento e mensuração: principais premissas sobre a 
probabilidade das saídas de recursos); • Provisões para riscos trabalhistas, tributários e cíveis (reconhe-
cimento e mensuração: principais premissas sobre a probabilidade das saídas de recursos); e • Plano de 
previdência privada (principais premissas atuariais na mensuração de obrigações de benefícios defini-
dos). 2.4. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia 
(Controladora). A moeda funcional das controladas localizadas nos Estados Unidos e na Argentina é o 
dólar norte-americano, na Colômbia é o peso colombiano e no Chile é o peso chileno. Os efeitos de 
conversão da moeda funcional das controladas no exterior para o real são contabilizados no patrimônio 
líquido como outros resultados abrangentes – efeitos de conversão de investimentos no exterior. Todos 
os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.5. 
Demonstração do valor adicionado: A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado 

(“DVA”) individual e consolidada nos termos do Pronunciamento 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 e como informação suplementar às demonstrações 
financeiras em IFRSs, pois essa não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as IFRSs. 
2.6. Demonstração dos fluxos de caixa: As Demonstrações dos Fluxos de Caixa foram preparadas 
pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2). 3. Principais políticas con-
tábeis: As principais políticas contábeis utilizadas na preparação destas demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de maneira consisten-
te em todos os exercícios apresentados. 3.1. Base de Consolidação: Os investimentos em sociedades 
controladas e coligadas são avaliados na Controladora pelo método da equivalência patrimonial. A par-
ticipação da Companhia nos resultados das sociedades controladas é reconhecida no resultado do exer-
cício, como resultado de equivalência patrimonial. No caso de variação cambial de investimentos no 
exterior, que apresentam moeda funcional diferente da moeda funcional da Companhia, as variações no 
valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial são registradas no patrimônio lí-
quido como outros resultados abrangentes - ajuste de conversão de investimentos no exterior - e somen-
te são levadas ao resultado do exercício quando o investimento for vendido ou baixado para perda. Para 
o cálculo da equivalência patrimonial, os lucros não realizados nas operações com controladas são inte-
gralmente eliminados, tanto nas operações de venda da Controladora para a controlada, quanto entre as 
controladas. Perdas não realizadas são eliminadas, mas somente se não houver evidência de perda por 
redução do valor recuperável. Saldos e transações entre as sociedades e quaisquer receitas ou despe-
sas dessas transações são eliminados integralmente na preparação das demonstrações financeiras 
consolidadas. No caso de investimentos em empresas controladas, coligadas ou controladas em conjun-
to com patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto), esses são apresentados no passivo não cir-
culante. A Administração da Companhia entende não haver diferença entre a prática contábil adotada no 
Brasil e as IFRS uma vez que a Companhia atua como solidária à dívida de suas controladas que pos-
suem passivo a descoberto. 3.2. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são 
registradas pelo valor nominal e deduzidas da provisão para perdas de crédito esperadas, a qual é esti-
mada a partir da ponderação dos riscos de perdas de cada grupo, considerando os diferentes riscos de 
acordo com a operação de cobrança. O cálculo do valor presente, quando aplicável, é efetuado na data 
da transação com base em uma taxa de juros que reflita o prazo e as condições de mercado da época. 
3.3. Estoques: Registrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização (valor estimado de 
venda no curso normal dos negócios, menos as despesas estimadas para realizar a venda) e o custo 
médio de produção ou preço médio de aquisição. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou 
obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração. A Companhia e suas 
controladas custeiam seus estoques por absorção, utilizando a média móvel ponderada para estes. 3.4. 
Intangível: i) Software: Licenças adquiridas de programas de computador são capitalizadas e amortiza-
das ao longo de sua vida útil estimada. Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de 
softwares são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos diretamente 
associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, ge-
rarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos 
intangíveis. A vida útil estimada dos itens significativos do ativo intangível, para os exercícios apresenta-
dos estão divulgados na Nota Explicativa nº 13. ii) Pesquisa e desenvolvimento de produtos: Os 
gastos com pesquisas são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Os gastos com desenvolvi-
mento são reconhecidos no ativo intangível somente quando atendem a todos os seguintes critérios: (i) 
os custos de desenvolvimento possam ser mensurados de maneira confiável; (ii) o produto ou processo 
for técnica e comercialmente viável e os benefícios econômicos futuros forem prováveis; e (iii) a Compa-
nhia e suas controladas tenham a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvimento e 
usar ou vender o ativo. Os gastos com desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, de-
duzidos da amortização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável, quando apli-
cável. Os ativos intangíveis são amortizados com base no método linear, e a amortização é reconhecida 
no resultado pela vida útil estimada dos ativos, a partir da data em que estão disponíveis para uso. 3.5. 
Reconhecimento de receita: A receita operacional do curso normal das atividades da Companhia e 
suas controladas é medida pela contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhe-
cida quando representar a transferência (ou promessa de transferência) de bens ou serviços a clientes 
de forma a refletir consideração de qual montante espera trocar por aqueles bens ou serviços. O IFRS 
15/CPC 47 estabelece um modelo para o reconhecimento da receita que considera cinco etapas: (i) 
identificação do contrato com o cliente; (ii) identificação da obrigação de desempenho definida no con-
trato; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação às obrigações de 
desempenho do contrato e (v) reconhecimento da receita se e quando a empresa cumprir as obrigações 
de desempenho. Desta forma, a receita é reconhecida somente quando (ou se) a obrigação de desem-
penho for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens ou serviços de uma determinada operação é 
efetivamente transferido ao cliente. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa 
ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita 
operacional conforme as vendas são reconhecidas. 4. Dividendos: O Estatuto Social da Companhia 
define a destinação de 25%, ajustada nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, de dividendos míni-
mos obrigatórios a serem distribuídos quando for apurado lucro no exercício. Não houve distribuição de 
dividendos para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, visto que o lucro do exercício foi absolvi-
do pelo prejuízo acumulado. Em 31 de dezembro de 2020, também não foram distribuídos dividendos.

DIRETORIA
Carlos Raimar Schoeninger - Presidente

Renato Jordão da Silva - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Juliana de Souza Rodrigues - Contadora - CRC/SP-248259/O-9
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADA

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas emitido pela RSM Brasil Auditores Independentes S.S. estão disponíveis 
nos endereços eletrônicos informados nesta publicação resumida. O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi emitido em 15 de março de 2022, sem modificações, contendo parágrafo de ênfase sobre reestruturação societária ocorrida em 2020.

Campinas, 15 de março de 2022.
Fernando Radaich de Medeiros - Contador CRC 1SP 217.532/O-6 RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples - CRC 2SP-030.002/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
O Comitê de Auditoria Estatutário, no exercício de suas atribuições, procedeu a revisão e análise das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, emitido em 15 de março de 2022, e do 
relatório anual da Administração e, opinou, por unanimidade, que tais documentos refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2021, e recomendou a aprovação dos referidos documentos pelo Conselho de Administração 
da Companhia para publicação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária. O referido Relatório Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário está disponível em sua versão completa nos websites indicados nesta publicação.

2 Conforme relatório “Universalizar o acesso às tecnologias digitais para enfrentar os efeitos da CO-
VID-19” da Comissão Econômica para América Latina e Caribe - Cepal de Agosto de 2020

1 Para efeitos de uma melhor comparação com os períodos anteriores, a Companhia apresenta nesse 
relatório e em seu website informações consolidadas combinadas, considerando a Padtec S.A. como 
sendo sua subsidiária integral desde janeiro de 2018.
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REIT SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/ME n° 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV ERASMO BRAGA, 115, SALA 220/222/224 - B - RJ
Tel.: (21) 3133-2208 - E-mail: cap11vciv@tjrj.jus.br

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

AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS 
EM FASE DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR JOSANE TEIXEIRA 
DE BARROS em face de REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DO RIO DE JANEIRO - 

PROCESSO Nº 0015700-43.2002.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ROSSIDELIO LOPES DA FONTE – Juiz(a) de Direito 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - 
BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DO RIO DE JANEIRO - que será 
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA 
SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: 
O Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.
alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso 
II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 
11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 
(cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual 
ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 05/04/2022 
às 15:30h e, não havendo licitantes, se iniciará de imediato o 
Segundo Leilão, que será encerrado no dia 07/04/2022 às 15:30h, 
serão levados por valor igual ou superior a 50% da avaliação, 
apenas com exceção ao LOTE 01, que conforme o artigo 843, 
§2º do CPC será apregoado pelo valor de R$ 600.000,00 com 
intuito de assegurar ao coproprietário alheio à execução à sua 
quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. DO BEM A 
SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 3852e) 
LOTE 1) NUA PROPRIEDADE do Apartamento 1101 da Rua 
Siqueira Campos, número 16 – Copacabana. Matriculado no 5º 
Ofício do RGI sob o nº 28164 e na Prefeitura sob o nº 0485699-1 
– C.L. 08188-5. (...) AVALIO o imóvel descrito em R$ 800.000,00 
(Oitocentos mil reais) (Conforme o laudo de avaliação de 
fls. 5725e) LOTE 2) Apartamento 410, situado na Rua Santo 
Amaro, 51, Edificio Centenário, Glória - Rio de Janeiro - 85m². 
Matriculado no 9º Ofício do RGI sob o nº 83.391 e na Prefeitura 
sob o nº 1.698.014-6. (...) AVALIO o imóvel em R$ 471.483,99 
(quatrocentos e setenta e um mil quatrocentos e oitenta e três 
reais e noventa e nove centavos). (Conforme o laudo de avaliação 
de fls. 5728e) LOTE 2) Apartamento 808, situado na Rua Santo 
Amaro, 51, Edificio Centenário, Glória - Rio de Janeiro - 70m². 
Matriculado no 9º Ofício do RGI sob o nº 83.429 e na Prefeitura 
sob o nº 1.698.052-6. (...) AVALIO o imóvel em R$ 417.133,87 
(quatrocentos e dezessete mil cento e trinta e três reais e oitenta 
e sete centavos). E para que chegue ao conhecimento de todos 
os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, 
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (BENEFICÊNCIA 
PORTUGUESA DO RIO DE JANEIRO) intimado(s) da hasta 
pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital 
na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA 
ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO 
NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO 
E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta 
Cidade em Rio de Janeiro, em 09 de março de 2022. Eu, digitei__, e 
Eu, Chefe da Serventia, subscrevo__. (ass.) ROSSIDELIO LOPES 
DA FONTE – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
17ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALA 210 - 
CORREDOR C CASTELO 

Tel.: (21) 3133-2375 - E-mail: cap17vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/

ONLINE E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, 
MOVIDA POR JOSÉ MAURÍCIO RIZAWINSKI e KÁTIA 

KESSLER DOS SANTOS RIZAWINSKI em face de 
COMPANHIA LHI IMOBILIARIA - 

PROCESSO Nº 0146884-20.2005.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz(a) 
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a 
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) - COMPANHIA LHI IMOBILIARIA - que será 
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO 
DA SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES PRESENCIAL E 
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal 
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma 
dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 
do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 
de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência 
do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, 
que será encerrado no dia 31/03/2022 às 14:00h e, não 
havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, 
por valor igual ou superior a 60% da avaliação, que será 
encerrado no dia 05/04/2022 às 14:00h. O Leilão presencial 
será realizado e encerrado simultaneamente na(s) data(s) e 
horário(s) supramencionado(s), no seguinte local: Auditório 
do Sindicato dos Leiloeiros, na Av. Erasmo Braga, 227, Sala 
1008, Centro - Rio De Janeir DO BEM A SER LEILOADO: 
(Conforme o laudo de avaliação às fls. 1852e) Apartamento 1305 
do bloco 01 da Rua Marlo da Costa e Souza, 185, Barra da 
Tijuca. Matriculado no 9º RGI sob o nº 264718 e na Prefeitura 
sob o nº 3.004.767-4 e CL: 20140-0. (...) Avalio o imóvel em R$ 
560.000,00 (Quinhentos e sessenta mil reais). A moradora, Sra 
Veronica, não franqueou a minha entrada no imóvel. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (COMPANHIA LHI IMOBILIARIA) intimado(s) 
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o 
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, 
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO 
DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado 
e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro 
de 2022. Eu, digitei ___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo 
___. (ass.) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz de Direito.

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

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

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

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

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

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

Por seu Diretor Gustavo Feitosa Felizzola

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de em-
presa para CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA RECREATIVA, DE LAZER E 
CONVIVÊNCIA EM ATENDIMENTO AOS EMPREENDIMENTOS ELDO-
RADO I, II E III NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS RJ, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4942/2021/04. RETIRADA DO EDITAL: 
https://queimados.rj.gov.br/avisos-licitacao?fonte=1 ou na Prefeitura, Rua 
Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 ho-
ras, mediante a entrega de 01 (uma) RESMA DE PAPEL A4 e carimbo do 
CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 08/04/2022 às 10:00 horas.

Filipe Martins Silva
Pregoeiro - CPLMSO

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

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

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

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

Setor financeiro puxa ganhos na bolsa China: Reembolso de IVA 
para manter estabilidade 
macroeconômicaO Ibovespa sal-

tou quase 1.500 
pontos logo no 

início desta terça-feira e 
no restante da sessão ape-
nas “administrou” o ga-
nho, operando entre os 
117,5 mil e 117 mil pontos, 
com o setor financeiro na 
liderança e em linha com 
as bolsas globais, reportou 
o economista Alexsandro 
Nishimura, head de conte-
údo e sócio da BRA

Ele comentou que leitura 
da ata do Comitê de Política 
Monetária do Banco Cen-
tral (Copom) foi interpre-
tada de formas diferentes, 
inicialmente com entendi-
mento mais dovish (é um 
termo utilizado por Bancos 
Centrais (BC) e demais for-
muladores de políticas mo-
netárias que se preocupam 
mais com o desemprego 
do que com a inflação, por 
exemplo), de que a Selic ter-
minal será de 12,75%.

“Ao longo do dia, pas-
sou a haver uma leitura 
de que a autoridade mo-
netária, ao mesmo tempo, 
deixou em aberto a pos-
sibilidade de maior eleva-
ção dos juros. Não à toa, 
alguns players revisitaram 
suas perspectivas para até 
13,75% ao final do ciclo 
atual de aperto monetário, 
enquanto outros manti-
veram suas expectativas 
coincidentes com a ata”, 
citou o economista. Estas 
mudanças de entendimen-
tos se refletiram no movi-
mento da curva de juros, 
que iniciou o dia em baixa 
e passou a subir em segui-
da.

As ações das locadoras 
de automóveis operaram 
com ganhos, impulsiona-
das pelos números sólidos 
da Unidas no quarto tri-
mestre de 2021. O setor 
bancário se apoiou na alta 
de juros futuros e pelo au-

mento do fluxo de entrada 
de capital estrangeiro na 
B3.

Os papéis da Eneva (em-
presa de energia) subiram, 
após a empresa divulgar 
seu balanço do 4º trimes-
tre de 2021, com números 
bem acima das expectativas, 
segundo agentes do mer-
cado. A empresa apurou 
lucro líquido de R$ 489,4 
milhões no quarto trimestre 
de 2021, queda de 28,7% 
na comparação com os 
R$ 629,9 milhões reporta-
dos no mesmo período do 
exercício anterior. A queda 
reflete um ajuste contábil 
feito em 2020, que inflou 
o resultado em um mon-
tante da ordem de R$ 300 
milhões, relacionado a uma 
mudança de regra de aloca-
ção de imposto diferido.

Já as ações da Vale acom-
panharam o recuo do preço 
do minério de ferro no ex-
terior, enquanto as siderúr-

gicas refletiram as interrup-
ções na produção na China. 
A cidade de Tangshan, um 
centro siderúrgico, impôs 
controles de tráfego paran-
do as operações em várias 
empresas de comércio e 
logística de aço, visando li-
mitar a propagação da Co-
vid-19.

“Em Nova York as 
bolsas se recuperam das 
perdas de ontem (segun-
da-feira), quando Jerome 
Powell, presidente do Fed, 
Banco Central dos EUA, 
adotou um discurso mais 
duro no combate à infla-
ção, estando preparado 
para elevar a taxa de juros 
em 50 pontos base”, co-
mentou Nishimura.

Segundo o economista, 
os conflitos entre Rússia e 
Ucrânia ficaram em segun-
do plano, enquanto não 
houve avanço nas negocia-
ções para um acordo diplo-
mático.

A China implemen-
tará a restituição 
do crédito de im-

posto sobre o valor agre-
gado (IVA) em larga esca-
la para manter estáveis as 
operações das entidades de 
mercado e segurança do 
trabalho, como parte dos 
esforços para sustentar o 
desempenho macroeconô-
mico estável. A decisão foi 
tomada na segunda-feira na 
Reunião Executiva do Con-
selho de Estado presidida 
pelo primeiro-ministro Li 
Keqiang.

A devolução do crédi-
to do IVA este ano vale 
cerca de 1,5 trilhão de iua-
nes (US$ 235,56 bilhões). 
A medida pode apoiar as 
empresas de forma direta 
e eficiente. É também uma 
reforma que ajuda a cultivar 
fontes de receita tributária e 
refinar significativamente o 
sistema de imposto sobre o 

valor agregado.
“Sob as circunstâncias 

atuais, o reembolso do ex-
cesso de créditos de IVA 
de entrada para as micro e 
pequenas empresas e para 
a indústria de manufatura 
e outras indústrias-chave 
é essencial para garantir 
um crescimento estável no 
momento. É um impulso 
direto ao fluxo de caixa das 
empresas e irá beneficiá-las 
mais rapidamente do que 
cortes de impostos”, disse 
Li.

Os créditos pendentes 
do IVA serão reembolsados 
em uma quantia fixa de uma 
vez até o final de junho. As 
restituições para as micro 
empresas serão concluídas 
em abril, e para as pequenas 
empresas, em maio e junho. 
Os créditos recém-adicio-
nados serão totalmente re-
embolsados mensalmente a 
partir de 1º de abril.
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BANCO MODAL S.A. 
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 33.300.005.811

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

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

Rio de Janeiro, 17 de março de 2022. 
Diniz Ferreira Baptista 

Presidente do Conselho de Administração

Três perguntas: franchising - 
recuperação, adaptação e oportunidades
Por Jorge Priori

Conversamos com 
André Friedheim, 
presidente da 

Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), sobre 
os impactos da pandemia 
e a recuperação do setor, 
a adaptação aos desafios 
impostos pela pandemia 
e setores de franchising 
com boas perspectivas para 
2022.

Como a pandemia afe-
tou o mercado de fran-
chising e como está se 
dando a recuperação?

O mercado de franquias 
consolidou a sua curva 
de recuperação em 2021, 
compensando as perdas 
que tivemos em 2020. Nós 
fechamos o ano com um 
faturamento de R$ 185 bi-
lhões ante R$ 167 bilhões 
em 2020 e R$ 186 bilhões 
em 2019. Nós praticamen-
te igualamos o desempenho 
do franchising em 2019, úl-
timo ano sem os efeitos da 
pandemia. Como os econo-
mistas gostam de falar, foi 
um crescimento em V onde 
caímos e crescemos na mes-
ma velocidade. Para 2022, 
estamos trabalhando com 
uma perspectiva de cresci-
mento de 9%, o que faria o 
setor superar os R$ 200 bi-
lhões de faturamento.

Com a flexibilização e 
suspensão das medidas res-
tritivas e o avanço da vaci-
nação, as pessoas começa-
ram a circular e voltar ao 
trabalho, ou seja, voltaram 
a fazer um consumo mais 
presencial e menos virtual. 
Tudo isso mexe diretamente 
com o varejo e, consequen-
temente, com o franchising.

De alguma forma, isso 
ratifica a força do setor de 
franchising. Trata-se de um 
setor que trabalha em gru-
po, de maneira colaborativa 
e num ambiente de confian-
ça. O empreendedor não se 
sente sozinho. Ele faz parte 
de um grupo e se beneficia 
dos ganhos de escala que 
são gerados pelo sistema 
de franquias. Essa dinâmi-
ca contribuiu para a forma 
como o setor se recuperou.

Como as franquias se 
adaptaram aos novos de-
safios?

Os franqueadores cria-
ram novos modelos e for-
matos das suas próprias 
operações, reduzindo cus-
tos e buscando mais efi-
ciência. Eles passaram a 
olhar mais de perto para as 
operações dos franqueados, 
conhecendo mais seu dia-
a-dia e ajudando para que 
todos passassem por essa 
fase. Eu costumo dizer que 
a pandemia foi uma gran-
de janela de oportunidades 
para franqueadores se apro-
ximarem dos seus franque-
ados. O que aconteceu era 
em razão de uma variável 
externa não controlável: a 
pandemia. Ninguém tinha 

controle sobre ela. O fran-
chising mostrou a sua força 
e que franqueadores e fran-
queados estavam trabalhan-
do juntos pelo bem daquela 
empresa. E por trás disso 
tudo, tinha a ABF dando 
todo o apoio e negocian-
do com governos, bancos, 
instituições financeiras, for-
necedores  e shopping cen-
ters para criar um ambiente 
mais tranquilo durante esse 
furacão.

Além disso, acredito que 
todas as empresas de fran-
chising passaram por um 
processo de transformação 
digital. Empresas que não 
trabalhavam com delivery 
ou e-commerce passaram a 
trabalhar com eles. O mais 
importante é que as em-
presas franqueadoras in-
cluíram seus franqueados 
dentro desse processo. Não 
é mais “o e-commerce é do 
franqueador e o franquea-
do é só o dono da lojinha”. 
Não. O franqueado é parte 
importante na questão lo-
gística.  É mais barato sair 
uma mercadoria da loja do 
franqueado que está próxi-
mo ao consumidor do que 
do centro de distribuição 
que está a quilômetros de 
distância. O processo de 
transformação digital fez 
com que a omnicanalidade 
passasse da teoria para a 
prática. A capilaridade das 
franquias, com inúmeras 
lojas em diversos mercados, 
facilita muito o atendimen-
to do consumidor na forma 
e no momento em que ele 
quer ser atendido.

Quais são os setores 
de franchising com boas 
perspectivas para 2022?

O franchising é compos-
to por diversos setores da 
economia que foram afeta-
dos de maneira muito dis-
tinta durante a pandemia. 
Nós tivemos setores que 
realmente sofreram grandes 
impactos como hotelaria e 
turismo, entretenimento e 
lazer, e setores que acaba-
ram se beneficiando como 
casa e construção.

Para 2022, nós estamos 
vendo o setor de casa e 
construção mantendo seu 
crescimento. Com o tra-
balho híbrido, as pessoas 
reformam seus ambientes 

e compram novos equi-
pamentos e móveis, o que 
movimenta muito esse se-
tor. Ele também recebe os 
efeitos do crescimento do 
mercado imobiliário. Os 
lançamentos dos prédios 
voltaram com força total, 
apesar do desafio das taxas 
de juros um pouco mais ele-
vadas, o que acaba inibindo 
o setor de construção civil.

Outro setor é o de saúde, 
beleza e bem-estar. As pes-
soas estão investindo seu 
dinheiro em si próprias. Na 
verdade, sempre investiram, 
pois nós gostamos disso. O 
Brasil é um país tropical, 
com praias, onde as pessoas 
têm um culto ao corpo, mas 
acho que agora esse investi-
mento vem com uma outra 
característica: o bem-viver, 
o bem-estar. As pessoas es-
tão se cuidando mais pois 
perceberam que são vulne-
ráveis e que não sabem co-
mo será o dia de amanhã.

O setor de alimentação é 
tradicionalmente ótimo no 
mercado. Antigamente, esse 
setor crescia vinculado ao 
crescimento da indústria de 
shopping centers, mas atu-
almente ele está crescendo 
com novos conceitos, mo-
delos e produtos, voltado ao 
delivery e às dark kitchens. 
Trata-se do setor mais re-
presentativo do franchising 
brasileiro e possui boas 
perspectivas para 2022, por 
mais que tenha sofrido mui-
to com a pandemia.

Para completar, nós temos 
um setor bastante abrangen-
te: serviços. O crescimento 
desse setor está baseado na 
profissionalização dos servi-
ços no Brasil. Por exemplo, 
antigamente muitas pessoas 
não tinham confiança para 
deixar seus carros numa ofi-
cina mecânica, pois achavam 
que seriam enganadas. Com 
a profissionalização, a pessoa 
deixa seu veículo numa ofi-
cina limpa, organizada, onde 
os testes são feitos junto com 
ela, fazendo com que ela se 
sinta confiante no serviço 
que será prestado. Isso tam-
bém pode ser visto na subs-
tituição das tinturarias pelas 
lavanderias. O franchising 
navega muito bem no se-
tor de serviços e nós temos 
muitas oportunidades den-
tro desse segmento.

Ata do Copom reforça o impacto  
da guerra sobre as decisões internas

O Comitê de Polí-
tica Econômica 
do Banco Central 

(Copom) divulgou nesta 
terça-feira a ata da última 
reunião realizada na sema-
na passada, em que decidiu 
subir a Selic em 1 ponto 
percentual, de 10,75% pa-
ra 11,75% ao ano, o maior 
patamar desde abril de 2017 
quando estava em 12,25% 
ao ano. A elevação da taxa 
básica de juros é uma ten-
tativa do BC de tentar frear 
a inflação. Mas o aumento 
da taxa reflete os problemas 
internos do país, assim co-
mo o impacto que a guerra 
Rússia X Ucrânia provo-
cou, por exemplo.

“O conflito entre Rús-
sia e Ucrânia levou a um 
aperto significativo das 
condições financeiras e 
aumento da incerteza em 
torno do cenário econômi-
co mundial. Em particular, 
o choque de oferta decor-
rente do conflito tem o 
potencial de exacerbar as 
pressões inflacionárias que 
já vinham se acumulando 
tanto em economias emer-
gentes quanto avançadas”, 
cita a ata.

João Beck, economista e 
sócio da BRA, acredita que 
a ata não trouxe novidades 
em relação ao comunicado, 
mas reforça os pontos já 
destacados como uma visão 

altista para inflação com as 
pressões da guerra, sinali-
zando uma inflação mais 
persistente do que o ante-
cipado.

“O tom da ata continua 
considerando a atividade e 
o mercado de trabalho em 
processo de recuperação 
acima do esperado, ou seja, 
reforça os dados do PIB do 
quarto trimestre invés de 
considerar dados de prazos 
mais recentes de desacele-
ração da atividade. Mesmo 
assim, o tom é de que o Co-
pom deve fazer mais uma 
alta de mesma magnitude, 
e que pode encerrar o ciclo 
já neste próximo encontro 
caso os dados indiquem um 
processo inflacionário se-
melhante ao cenário alter-
nativo projetado”, explica.

Com a Selic a 11,75%, a 
renda fixa fica ainda mais 
atrativa ao oferecer taxas 
altas de rentabilidade. Nes-
te momento, segundo Rob 
Correa, analista de investi-
mentos CNPI e autor do li-
vro “Guia do Investidor de 
Sucesso no Longo Prazo”, 
as melhores opções de in-
vestimento estão nos inves-
timentos de renda fixa pós 
fixados (Tesouro SELIC e 
CDBs), para os investidores 
que possuem objetivos de 
curto prazo e não querem 
ver grandes oscilações pa-
trimoniais. 

“Com a Selic encami-
nhando para a casa dos 
12%, com perspectivas de 
alcançar o máximo de 13% 
em 2022, os Títulos do Te-
souro SELIC acabam sen-
do os mais indicados para 
quem não quer correr o ris-
co de marcação à mercado 
nos Pré Fixados, já que toda 
vez que a taxa de juros sobe, 
os prefixados caem”, diz.

Leandro Vasconcellos, 
CFP®️, Head da mesa de 
alocação Alta Renda e só-
cio da BRA, destaca ain-
da a indústria de fundos 
multimercados como boa 
opção de investimento 
nesse momento. “Existe 
um seleto grupo de bons 
gestores globais que são 
bastante habilidosos em 
capturar movimentos de 
preços globalmente. Nós 
temos notado o bom de-
sempenho de algumas ges-
toras com esse perfil e essa 
tendência deve se manter 
daqui para frente”, com-
plementa.

Segundo Jansen Costa, 
sócio-fundador da Fatorial 
Investimentos, o cenário 
atual é de forte volatilidade 
em que a maior dúvida do 
mercado é onde vai parar a 
Selic no fim de 2023. “Os 
números de inflação vem 
piorando e aumentando a 
expectativa de elevação de 
juros nessa curva”, afirma. 
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A. A. PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 42.461.863/0001-06

Balanço Patrimonial em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil) Demonstrações do Resultado em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e 2020

Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil)Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço encerrado 
em 31/12/2021 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.

31/12/21 31/12/20
Ativo circulante 13 13

Caixa e equivalentes de caixa 13 13
Ativo não circulante 2.026 1.995
Realizável a longo prazo 1.982 1.951
Depósitos judiciais 1.982 1.951

Permanente 44 44
Investimentos 44 44

Total do Ativo 2.039 2.008
Passivo circulante 13 -

Fornecedores 12 -
Tributos a recolher 1 -

Passivo não circulante 670 628
Provisão para contingências 411 369
Outros débitos 259 259

Patrimônio líquido 1.356 1.380
Capital social 9.454 9.440
Reservas de capital 224 14
Prejuízo acumulado (8.322) (8.074)

Total do passivo e patrimônio líquido 2.039 2.008

Despesas operacionais 31/12/21 31/12/20
Administrativas (128) (359)
Outras receitas/(despesas) operacionais (119) (318)

Total despesas operacionais (247) (677)
Resultado financeiro, líquido (1) 3

Prejuízo antes do imposto de renda e da
 contribuição social (248) (674)
Prejuízo líquido do exercício (248) (674)
Prejuízo líquido atribuído aos acionistas:

Controladores (210) (570)
Não controladores (38) (104)

Prejuízo por ação básico (em R$) (0,04) (0,15)

(Em R$ mil) Capital 
 social

Reserva  
de capital

Prejuízo 
acumulado Total

Saldo em 31/12/2019 6.582 2.858 (7.400) 2.040
Aumento de capital 2.858 (2.858) - -
Adiantamentos para futuro aumento de capital                 - 14 - 14
Prejuízo líquido do exercício - - (674) (674)
Saldo em 31/12/2020 9.440 14 (8.074) 1.380
Aumento de capital 14 (14) - -
Adiantamentos para futuro aumento de capital            - 224 - 224
Prejuízo líquido do exercício - - (248) (248)
Saldo em 31/12/2021 9.454 224 (8.322) 1.356

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/21 31/12/20
Prejuízo líquido do exercício (248) (674)
Ajustes por: Provisão para contingências 42 226

(206) (448)
(Aumento)/diminuição nos créditos com ativos - 46
(Aumento)/diminuição nos depósitos judiciais (31) (45)

Aumento/(diminuição) nos fornecedores 12 (13)
Aumento/(diminuição) nos tributos a recolher e parcelamentos 1 (5)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (224) (465)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de
 investimento - -
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Adiantamento para futuro aumento de capital 224 14
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de
 financiamento 224 14
Aumento/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa - (451)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 13 464
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 13 13

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Companhia: A A.A. PARTICI-
PAÇÕES S.A. (doravante denominada como “Companhia”) é uma sociedade anô-
nima de capital nacional fechado com sede social localizada na Av. Brigadeiro Lima 
e Silva, 1204 sala 605, parte, Bairro 25 de Agosto – Duque de Caxias - RJ. A Com-
panhia tem por objeto a participação em empreendimentos de qualquer natureza 
e participação em outras sociedades. 2. Políticas contábeis: As demonstrações 
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, que compreendem a legislação societária e os Pronunciamentos, Orientações 
e Interpretações emitidas pelo CPC, que estão em conformidade com as normas 
internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standard - IFRS) 
emitidas pelo Comitê de Normas Contábeis Internacionais (International Accounting 
Standards Board - IASB). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base 

em diversos métodos de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estima-
tivas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram 
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da adminis-
tração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a 
seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, 
avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, as estimativas do valor recuperável 
dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação das perdas 

estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais 
riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as demandas judiciais 
e administrativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 
resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras de-
vido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. As demonstrações 
financeiras foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, ex-
ceto pela valorização de certos instrumentos financeiros ativos e passivos, os quais 
são mensurados pelo valor justo. As demonstrações financeiras estão apresentadas 
em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as infor-
mações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais 
próximo possível, exceto quando indicado de outra forma.

Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0
Alexandre de Araújo Abreu – Diretor presidente

Salvador Liporace – Diretor administrativo e financeiro
Márcio Alexandre Salvador da Silva – Diretor superintendente

LIFE CARE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.794.014/0001-73

Balanço Patrimonial em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil) Demonstrações do Resultado em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e 2020

Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil)Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço encerrado 
em 31/12/2021 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Companhia: A LIFE CARE EM-
PREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (doravante denominada como “Com-
panhia”) é uma sociedade anônima de capital nacional fechado com sede social lo-
calizada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, nº 1204, sala 605 - parte, Bairro 25 de 
Agosto, Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro – RJ. A Companhia 
tem por objeto a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quo-
tista, no país ou no exterior. 2. Políticas contábeis: As demonstrações financeiras 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem a legislação societária e os Pronunciamentos, Orientações e Interpreta-
ções emitidas pelo CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais 
de contabilidade (International Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo 
Comitê de Normas Contábeis Internacionais (International Accounting Standards 
Board - IASB). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diver-
sos métodos de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas con-
tábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para 

determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 
Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção 
de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avalia-
ção dos ativos financeiros pelo valor justo, as estimativas do valor recuperável dos 
terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação das perdas 
estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais 
riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as demandas judiciais 
e administrativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 

resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras de-
vido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. As demonstrações 
financeiras foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, ex-
ceto pela valorização de certos instrumentos financeiros ativos e passivos, os quais 
são mensurados pelo valor justo. As demonstrações financeiras estão apresentadas 
em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as infor-
mações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais 
próximo possível, exceto quando indicado de outra forma. 

Luiz Alves Filho - Presidente - Salvador Liporace - Diretor 
Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0

31/12/21 31/12/20
Ativo circulante 103 214

Caixa e equivalentes de caixa 98 211
Créditos tributários 5 3

Total do ativo 103 214
Passivo circulante 896 864

Parcelamento de tributos 896 864
Passivo não circulante 4.188 4.907

Parcelamento de tributos 4.188 4.907
Patrimônio líquido (4.981) (5.557)

Capital social 272.823 272.038
Prejuízo acumulado (277.804) (277.595)

Total do passivo e patrimônio líquido 103 214

31/12/21 31/12/20
Despesas operacionais

Administrativas (27) (39)
Outras receitas/(despesas) operacionais (1) (134)

Total despesas operacionais (28) (173)
Resultado financeiro, líquido (181) (184)

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (209) (357)
Tributos sobre o lucro - -

Prejuízo líquido do exercício (209) (357)
Prejuízo por ação básico (em R$) (0,001) (0,001)

(Em R$ mil) Capital social
Capital  

integralizado
Capital a 

integralizar
Prejuízo 

acumulado Total
Saldo em 31/12/2019 272.823 (1.884) (277.238) (6.299)
Integralização de capital - 1.099 - 1.099
Prejuízo líquido do exercício - - (357) (357)
Saldo em 31/12/2020 272.823 (785) (277.595) (5.557)
Integralização de capital - 785 - 785
Prejuízo líquido do exercício - - (209) (209)
Saldo em 31/12/2021 272.823 - (277.804) (4.981)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/21 31/12/20
Prejuízo líquido do exercício (209) (357)
Ajustes por:
Atualização de parcelamentos 80 178

(129) (179)
(Aumento)/diminuição nos créditos com ativos (2) (1)
Aumento/(diminuição) nos fornecedores - (2)
Aumento/(diminuição) nos parcelamentos circulantes
 e não circulantes (767) (855)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (898) (1.037)
Fluxos de caixa das atividades de investimento   
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de 
investimento - -
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 785 1.099

Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de 
financiamento 785 1.099
Aumento/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (113) 62
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 211 149
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 98 211

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

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

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA  - NOVA FRIBURGO

O Presidente do SIMPERJ – Sindicato da Indústria de Material Plástico 
do Estado do Rio de Janeiro – cumprindo disposições estatutárias, 
convoca as Indústrias de Material Plástico sediadas na base territorial 
de Friburgo para a Assembleia Geral Extraordinária do próximo dia 30 de 
março de 2022, 4ª. feira, as 14:00 horas, a realizar-se  na Representação 
Regional da Firjan em Nova Friburgo, localizada na Av. Eng. Ariosto 
Bento de Mello, 65 - Centro, Nova Friburgo - RJ,  para tomarem ciência da 
Pauta de Reivindicações 2022/2023, constituírem e concederem poderes 
à Comissão de Negociação, com estabelecimento de parâmetros, para 
conduzir todo o processo de negociação com o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E 
FARMACÊUTICOS PARA FINS INDUSTRIAIS, PERFUMARIA, ÓTICA 
E MATERIAL PLÁSTICO DE NOVA FRIBURGO, até a instauração 
de Dissídio, se necessário. Rio de Janeiro, 22 de março de 2022.

GLADSTONE SANTOS JUNIOR – Presidente.

Refinarias, com 95% da capacidade 
instalada, atenderiam mercado brasileiro

“Com as refi-
narias traba-
lhando em 

plena carga operacional, em 
torno de 95% da capacida-
de instalada, poderiam aten-
der inteiramente o mercado 
brasileiro”, garante o estu-
do da FUP. O fator de uti-
lização total (FUT) das re-
finarias da Petrobras atingiu 
a média de 88% no último 
trimestre de 2021, segundo 
informações da empresa. 
“Cai por terra a falsa tese da 
dependência do Brasil pelo 
petróleo importado”, desta-
ca o coordenador-geral da 
FUP, Deyvid Bacelar, lem-
brando que a Arábia Saudi-

ta é o principal exportador 
de óleo para o país. 

Segundo o dirigente da 
FUP, a Petrobras, sem o 
PPI, praticaria preços jus-
tos, e continuaria tendo 
alta lucratividade, devido 
à elevada produtividade e 
o baixo custo operacional 
do pré-sal, que não chega 
a US$ 28 por barril”, desta-
ca ele, observando, porém, 
que “isso reduziria lucro de 
importadores e dividendos 
de acionistas, os quais atin-
giram o recorde absurdo de 
R$ 101,4 bilhões em 2021”.

Hoje, a grande parte das 
refinarias do país – com ex-
ceção da Refinaria Isaac Sa-

bbá (Reman), em Manaus/
AM; Refinaria Lubrificantes 
e Derivados do Nordeste 
(Lubnor), em Fortaleza/CE; 
e Refinaria Potiguar Clara 
Camarão (RPCC), em Gua-
maré/RN –, pode operar 
com quase todos os tipos 
de petróleo, exceto os óleos 
ultra-ultra pesados da Vene-
zuela, porque as unidades fo-
ram projetadas inicialmente 
para óleos médios e leves. 

Segundo Bacelar, com o 
aparecimento dos óleos pe-
sados da Bacia de Campos 
(RJ), foram feitas adaptações 
para o processamento desse 
tipo de óleo. Porém, com o 
surgimento dos petróleos da 

Bacia de Santos, voltamos a 
contar com óleos médios, 
muito similares aos petróleos 
do Oriente Médio, mas com 
a vantagem de serem de bai-
xo teor de enxofre. São óleos 
de excelente qualidade para 
o refino. Menores custos, 
maiores preços.

O dirigente cita que por 
conta da grande produtivi-
dade dos campos do pré-sal, 
descobertos em 2006, e dos 
investimentos nas melho-
rias operacionais das refina-
rias brasileiras, a Petrobras 
registra queda expressiva 
nos custos de extração do 
petróleo e de produção de 
derivados.

Crédito rural trocará dados como no open banking

A partir do dia 2 de 
maio, as institui-
ções financeiras 

que operam o crédito rural 
poderão compartilhar in-
formações nos moldes do 
sistema open banking. O 
Banco Central (BC) apro-
vou nesta terça-feira reso-
lução que permite a troca 
dos dados das operações de 
crédito com terceiros.

Assim como no open 
banking, o cliente terá que 
autorizar o compartilha-
mento de informações. 
Entre os dados que podem 
ser repassados a terceiros 

estão serviços, taxas dis-
poníveis, horários e canais 
de atendimento e a troca 
de dados de cadastros dos 
clientes e de produtos as-
sociados às operações de 
crédito rural.

Em nota, o BC infor-
mou que a medida tem 
como objetivo ampliar as 
fontes de recursos para 
os produtores rurais, que 
terão mais concorrência 
para conseguirem crédito 
com juros mais baixos e 
melhores condições.

O compartilhamento 
também permitirá, segun-

do o órgão, aumentar a 
oferta de serviços finan-
ceiros e diminuir a desi-
gualdade de informações 
no crédito rural.

“Essa maior transparên-
cia poderá contribuir para a 
oferta de crédito em melho-
res condições para os pro-
dutores rurais, de acordo 
com o risco efetivo de suas 
operações, e para inserção 
do produtor em novos mer-
cados”, destacou o BC no 
comunicado.

A troca de informações 
será feita no Sicor, siste-
ma do BC que registra as 

operações de crédito rural. 
Com consentimento pré-
vio dos clientes, as infor-
mações poderão ser aces-
sadas pelos seguintes tipos 
de empresas: bancos e 
demais instituições finan-
ceiras, como cooperativas 
de crédito; fornecedores 
de funding (empresas que 
captam recursos finan-
ceiros); mercado de capi-
tais (empresas que atuam 
no mercado de ações e 
derivativos); agências de 
classificação de risco; em-
presas de auditoria; certifi-
cadoras.
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TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA.
CNPJ nº 11.726.521/0001-47

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e relatório dos auditores independentes

(Continua...)

Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 10.749 1.328
Títulos, valores mobiliários e 
 aplicações financeiras 7 9.016 13.656
Contas a receber 8 51.552 51.183
Estoques 9 202.975 36.200
Tributos a recuperar 16.085 10.364
Imposto de renda e contribuição 
 social a recuperar 19.1 3.717 2.968
Despesas antecipadas 73 290
Adiantamentos a terceiros 8.827 5.391
Outros créditos 6.129 6.936

309.123 128.316
Não circulante
Realizável a longo prazo
  Contas a receber 8 8 -
  Fundo para capitalização de concessionárias 10 35.601 28.169
  Imposto de renda e contribuição 
   social diferidos 19.2 6.656 5.080
  Depósitos judiciais 20.1 4.354 3.412
  Outros créditos 243 -

46.862 36.661
Imobilizado 11 90.291 78.129
Intangível 12 44.405 44.047

181.558 158.837
Total do ativo 490.681 287.153

Passivo Nota 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores 13  12.050 9.432
Floor Plan 14  137.397 42.001
Empréstimos 15  2.635 3.321
Obrigações trabalhistas 9.740 7.126
Arrendamentos por direito de uso 16 5.022 3.638
Imposto de renda e contribuição social a 
recolher 3.174 415
Tributos a recolher 3.856 3.929
Adiantamentos de clientes 24.795 7.084
Dividendos a pagar 17.1 68.503 -
Outras contas a pagar 15.183 4.634

282.355 81.580
Não circulante
Empréstimos 15 7.152 9.563
Arrendamentos por direito de uso 16 33.961 31.350
Provisão para demandas judiciais e 
administrativas 20.2 2.199 2.940

43.312 43.853
Total do passivo 325.667 125.433
Patrimônio líquido
Capital social 21.1 145.420 121.920
Reservas de lucros 19.594 39.800
Total do patrimônio líquido 165.014 161.720
Total do passivo e patrimônio líquido 490.681 287.153

Demonstrações dos resultados
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Receita líquida de venda 
 e prestação de serviços 22 623.867 368.794
 ( - ) Custo das vendas e 
  prestações de serviços 23 (456.129) (274.274)
( = ) Lucro bruto 167.738 94.520
 Despesas comerciais 23 (27.934) (22.980)
 Despesas administrativas 23 (70.680) (43.852)
 (Provisão) reversão de perdas esperadas 
 (“impairment”) de contas a receber 23 (187) 62
 Outras receitas operacionais, líquidas 6.902 6.162
( = ) Lucro operacional antes do resultado 
financeiro 75.839 33.912
 Receitas financeiras 24 1.501 1.069
 Despesas financeiras 24 (6.270) (6.149)
( = ) Resultado financeiro líquido (4.769) (5.080)
( = ) Lucro antes do imposto de renda 
 e contribuição social                                                        71.070 28.832
Imposto de renda e 
 contribuição social - corrente 19.3 (23.083) (7.844)
Imposto de renda e 
 contribuição social - diferido 19.3 1.576 (2.139)
Total do imposto de renda 
 e da contribuição social (21.507) (9.983)
( = ) Lucro líquido  do exercício 49.563 18.849

Demonstrações dos resultados abrangentes
31/12/2021 31/12/2020

Lucro líquido do exercício 49.563 18.849
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 49.563 18.849

Balanços Patrimoniais

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Nota
Capital so-

cial
Adiantamento para futuro 

aumento de capital
Lucros 

acumulados
Total do 

patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 121.920 - 20.951 142.871
Lucro líquido do exercício - - 18.849 18.849
Saldos em 31 de dezembro de 2020 121.920 - 39.800 161.720
Adiantamento para futuro aumento de capital - 23.500 - 23.500
Integralização de capital 23.500 (23.500) - -
Lucro líquido do exercício  - - 49.563 49.563
Juros sobre capital próprio 21.2 - - (8.430) (8.430)
Dividendos intercalares 21.2 - - (39.081) (39.081)
Dividendos intermediários 21.2 - - (22.258) (22.258)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 145.420 - 19.594 165.014

Demonstração dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes do imposto de renda 
 e contribuição social 71.070 28.832
Ajustes para:
Depreciação e amortização (nota 11 e 12) 8.054 8.640
(Reversão) provisão para demandas 
 judiciais e administrativas (nota 20.2) (741) 190
Provisão (reversão) de perdas esperadas 
(“impairment") de contas a receber (nota 8.1)  187 (62)
Baixa de outros ativos imobilizados (nota 11)  2.449 1.370
Provisão (reversão) para perdas em estoques (nota 9)           161 (273)
Créditos impostos extemporâneos (nota 23) (129) (1.376)
Juros e variações monetárias sobre empréstimos e 
arrendamentos por direito de uso (nota 15 e 16)   4.594 5.353
   85.645 42.674
Variações no capital circulante líquido operacional  
Contas a receber  (564) (25.324)
Estoques  (162.537) 30.705
Tributos a recuperar  (5.592) (505)
Fornecedores  (1.781) 2.456
Floor plan (nota 14)  95.396 (22.915)
Obrigações trabalhistas e tributos a recolher  2.541 2.919
Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes 13.963 (2.147)
Variações no capital circulante líquido operacional    (58.574) (14.811)

27.071 27.863
Resgate (investimento) em títulos, valores 
 mobiliários e aplicações financeiras  4.640 (13.656)
Impostos de renda e contribuição social pagos  (19.071) (7.036)
Juros pagos sobre empréstimos e 
 arrendamentos por direitos de uso  (5.065) (4.480)
Caixa gerado pelas  atividades operacionais 7.575 2.691
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições ao imobilizado  (13.629) (5.109)
Adições ao intangível  (455) (2.244)
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de investimento (14.084) (7.353)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos de empréstimos e 
 arrendamentos por direito de uso (nota 15 e 16) (7.570) (8.076)
Dividendos pagos - (3.414)
Adiantamento para futuro aumento de capital 23.500
Caixa líquido utilizado nas 
 atividades de financiamento 15.930 (11.490)
Aumento (redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa 9.421 (16.152)
Caixa e equivalentes de caixa  
No início do exercício  1.328 17.480
No final do exercício  10.749 1.328
Aumento (redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa 9.421 (16.152)
Principais transações que não 
 afetaram o caixa, registradas no balanço
Adição de arrendamentos por direito de uso (nota 25) 8.939 5.340

1. Contexto operacional A Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas e Motores 
Ltda. (“Transrio” ou “Empresa”), com sede na Rodovia Presidente Dutra, º 
1.450, Bairro Pavuna, na cidade do Rio de Janeiro/RJ e tem como atividades 
preponderantes: a comercialização, inclusive importação de veículos novos e 
usados (automóveis de passeio, caminhões, ônibus, furgões, veículos comer-
ciais e tratores), peças e acessórios, máquinas motores estacionários e gera-
dores, administração de consórcios, serviços de manutenção e reparos de 
veículos automotores. A Empresa possui quinze filiais situadas nos Estados 
de São Paulo, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro e Sergipe. A con-
troladora final é a Simpar S.A. (“Simpar”), a controladora indireta é a Vamos 
Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. (“Vamos Locação”) e 
a controladora direta é a Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela Ltda. 
(“Vamos Linha Amarela”), que detém 100% do capital social. 1.1 Reoganiza-
ção societária Em 29/10/2021, foi celebrado o contrato de compra e venda de 
ações e quotas e outras avenças, entre a Vamos Locação (“Vendedora”) e sua 
controlada direta Vamos Linha Amarela (“Compradora”). Esse contrato prevê 
a transferência de ações e quotas representativas de 100% do capital social 
da Transrio que passou a ser controlada indireta da Vamos Locação. Essa 
transação não houve ganho, perda ou ágio entre as partes por se tratar de 
transações entre entidades do mesmo Grupo. 1.2 Situação da COVID-19 A 
Transrio continua monitorando os desdobramentos da pandemia da CO-
VID-19 quanto aos aspectos econômicos, financeiros, sociais e de saúde, e 
mantém as ações, alinhadas com as diretrizes da OMS, que foram implemen-
tadas para o cuidado de seus colaboradores. A Administração continua super-
visionando as suas práticas de gestão de riscos, a fim de tomar as decisões 
necessárias para garantir a continuidade de suas operações, e neutralizar 
impactos sociais, financeiros e econômicos adversos que eventualmente pos-
sam ocorrer. Para a emissão destas demonstrações financeiras , foi analisado 
o cenário até agora vivido, com o intuito de identificar eventuais indicativos de 
perdas que pudessem impactar em suas estimativas, julgamentos e premis-
sas, a recuperabilidade dos seus ativos, e a mensuração das provisões apre-
sentadas. Foram considerados inclusive, os eventos subsequentes ocorridos 
até a data de aprovação para emissão destas demonstrações financeiras, e 
não foram identificados indicativos de perdas. 1.3 Sustentabilidade e meio 
ambiente A gestão da Empresa promove a incorporação da sustentabilidade 
na estratégia, nas tomadas de decisões e alinhadas no propósito da sua con-
troladora Vamos Locação, precedendo a exposição aos riscos e priorizando a 
maximização de impactos socioambientais positivos. No exercício findo em 
31/12/2021, a Administração considerou a exposição aos riscos relacionados 
ao clima, de forma a construir uma estratégia corporativa em linha com a tran-
sição para economia de baixo carbono. O setor de concessionárias, setor em 
que a Empresa está inserido, gera impacto pelo consumo de combustíveis 
fósseis e geração de resíduos sólidos contaminados em suas oficinas pró-
prias, ambas as temáticas constam em nossa matriz de materialidade. Estra-
tégia de descarbonização O plano estratégico Empresa e alinhado ao de sua 
controladora Vamos Locação para reduzir seu impacto na emissão de CO2, 
inclui as seguintes metas: • Potencial para aquisição de caminhões elétricos 
ou movidos a biometano; • Implementação de mecanismos para incentivar e 
garantir o uso do etanol em substituição à gasolina em sua frota própria; •  
mpliação da participação das fontes renováveis de energia na matriz energé-
tica, permitindo que as emissões sejam substancialmente reduzidas; • Redu-
ção e compensação das nossas emissões escopo 1 e 2 • Ofertar programa de 
compensação de emissões para nossos clientes, reduzindo nosso escopo 3, 
até que tenhamos soluções de baixa emissões economicamente viável e es-
calável. Atenta aos riscos e oportunidades e possíveis impactos em relação as 
mudanças climáticas, a Empresa alinhada a sua controladora Vamos Locação 
busca antecipar-se ao que, um dia, pode ser uma regulamentação. Gestão de 
recursos naturais Em relação a gestão de resíduos a Empresa dispõe de um 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, tendo como os principais resí-
duos gerados nas suas operações pneus, materiais contaminados e óleo lubri-
ficante, sendo usado em oficinas próprias. Foi adotado, como procedimento 
interno, a avaliação da condição dos pneus, a fim de identificar possibilidades 
de recapagem e outras formas de reutilização. Já o óleo lubrificante é subme-
tido a um processo de rerrefino, por empresa especializada, permitindo o reu-
so. Além disso, visando reduzir o pacto gerado pelos resíduos contaminados, 
Foi firmada uma parceria com a empresa especializada a fim de contar com 
uma plataforma de gerenciamento on-line, garantindo maior transparência na 
formalização dos dados dos resíduos gerados, sendo que no exercício de 
2021, 100% das unidades com oficinas próprias utilizaram essa plataforma e 
reportem os indicadores, garantindo correta destinação dos resíduos gerados. 
2. Bases de preparação e apresentação das demonstrações e principais 
práticas contábeis adotadas 2.1 Declaração de conformidade (com rela-
ção ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC As demonstrações 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem as práticas incluídas na Legislação Societária Brasileira e 
os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Estas demonstrações financeiras 
foram aprovadas e autorizadas para emissão pela Diretoria em 22/03/2021. 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração na sua gestão. a) Base de mensuração As demonstra-
ções financeiras anuais foram elaboradas com base no custo histórico como 
base de valor, exceto pelos instrumentos financeiros mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado conforme divulgado nota explicativa 5.1, quando 
aplicável. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação Os itens incluídos 
nas demonstrações financeiras da Empresa são mensurados usando a moe-
da do principal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“a moeda fun-
cional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$ (Reais), 
que é a moeda funcional da Empresa e, também, sua moeda de apresenta-
ção. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. 2.3 Instrumentos financeiros 2.3.1 Ativos 
financeiros a) Reconhecimento e mensuraçãoAs contas a receber de clien-
tes são reconhecidas inicialmente na data em que foram originados. Todos os 
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a 
Empresa se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo 
financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item 
não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), dos custos de 
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um 
contas a receber de clientes é mensurado inicialmente ao preço da operação. 
b) Classificação e mensuração subsequente Instrumentos Financeiros 
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensura-
do: ao custo amortizado; ou ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassifi-
cados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Empresa 
mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso 
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do 
período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um 
ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condi-
ções a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido 
dentro de um modelo de negócios 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 somente ao pagamen-
to de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os ativos finan-
ceiros não classificados como mensurados ao custo amortizado, conforme 
descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a 
Empresa pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra 
forma atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado como ao 
VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil 
que de outra forma surgiria. 

Ativos finan-
ceiros a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no 

resultado. 

Ativos finan-
ceiros a custo 
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo 

amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de 
juros e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer 

ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no re-
sultado.

c) Desreconhecimento A Empresa desreconhece um ativo financeiro quando 
os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Em-
presa transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa con-
tratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmen-
te todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 

transferidos ou na qual a Empresa nem transfere nem mantém substancial-
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e tam-
bém não retém o controle sobre o ativo financeiro. 2.3.2. Passivos financei-
ros - classificação, mensuração subsequente e desreconhecimento Os 
passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortiza-
do. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo cus-
to amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros é re-
conhecida no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. a) Desreconhecimento A Empresa des-
reconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. A Empresa também desreconhece um passivo financeiro 
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado 
são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro 
baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. 2.3.3. Compen-
sação Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Empresa 
tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores 
e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. 2.3.4 Redução ao valor recuperável 
(“impairment”) de ativos financeiros A Empresa reconhece provisões para 
perdas esperadas de créditos sobre ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado. A Empresa mensura a provisão para perda em um montante igual 
à perda de crédito esperada para a vida útil do ativo. A Empresa utiliza uma 
“matriz de provisão” simplificada para calcular as perdas esperadas para seus 
recebíveis comerciais, segundo a qual o montante das perdas esperadas é 
definido de modo “ad hoc”. A matriz de provisão é baseada nos percentuais de 
perda histórica observadas ao longo da vida esperada dos recebíveis e é ajus-
tada para clientes específicos de acordo com as estimativas futuras e fatores 
qualitativos, tais como, capacidade financeira do devedor, garantias presta-
das, renegociações em curso, entre outros que são monitorados. Esses fato-
res qualitativos são monitorados mensalmente por um comitê, denominado 
comitê de crédito e cobrança. Os percentuais de perda histórica e as mudan-
ças nas estimativas futuras são revistos a cada período de divulgação ou sem-
pre que algum evento significativo ocorra com indícios que pode haver uma 
mudança significativa nesses percentuais. Para as perdas de crédito espera-
das associadas aos títulos e valores mobiliários classificados ao custo amorti-
zado, a metodologia de (“impairment”) aplicada depende do aumento signifi-
cativo do risco de crédito da contraparte. A provisão para perdas para ativos 
financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil 
bruto dos ativos. O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quan-
do a Empresa não tem expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em 
sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes individuais, a Empresa 
adota a política de baixar o valor contábil bruto quando o ativo financeiro está 
vencido após 24 meses com base na experiência histórica de recuperação de 
ativos similares. A Empresa não espera nenhuma recuperação significativa do 
valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar 
sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos da 
Empresa para a recuperação dos valores devidos. 2.4 Mensuração ao valor 
justo Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago 
pela transferência de um passivo em uma transação ordenada entre partici-
pantes do mercado na data de mensuração, no mercado principal ou, na sua 
ausência, no mercado mais vantajoso ao qual a Empresa tem acesso nessa 
data. O valor justo de um passivo reflete o seu risco de descumprimento (“non-
-performance”). O risco de descumprimento inclui, entre outros, o próprio risco 
de crédito da Empresa. Uma série de políticas contábeis e divulgações da 
Empresa requer a mensuração de valores justos, utilizando-se premissas e 
estimativas, tanto para ativos e passivos financeiros como não financeiros, 
conforme nota explicativa 5.2. Quando disponível, a Empresa mensura o valor 
justo de um instrumento utilizando o preço cotado num mercado ativo para 
esse instrumento. Um mercado é considerado como ativo se as transações 
para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes para 
fornecer informações de precificação de forma contínua. Se não houver um 
preço cotado em um mercado ativo, a Empresa utiliza técnicas de avaliação 
que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de 
dados não observáveis. A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os 
fatores que os participantes do mercado levariam em conta na precificação de 
uma transação. Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um 
preço de compra e um preço de venda, a Empresa mensura ativos com base 
em preços de compra e passivos com base em preços de venda. A melhor 
evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento ini-
cial é normalmente o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapar-
tida dada ou recebida. Se a Empresa determinar que o valor justo no reconhe-
cimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidenciado 
nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou passivo idênti-
co nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não 
observáveis são julgados como insignificantes em relação à mensuração, en-
tão o instrumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajusta-
do para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o 
preço da transação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida no resulta-
do numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o momento 
em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado observá-
veis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro. 2.5 Estoques Os 
estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável 
líquido. Os custos dos estoques são avaliados ao custo médio de aquisição e 
incluem gastos incorridos na aquisição de estoques e outros custos incorridos 
em trazê-los às suas localizações e condições existentes. O valor realizável 
líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido 
dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. A provisão de 
materiais de baixo giro é efetuada com base na quantidade existente em esto-
que, valor de custo e consumo médio dos materiais, conforme as premissas 
da política de baixo giro da Empresa, a qual orienta a constituição de 100% 
sobre o valor do item do estoque sem movimentação há mais de 12 meses. 
2.6 Imobilizado a) Reconhecimento e mensuração Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acu-
mulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 
(“impairment”), quando aplicável. Quando partes de um item do imobilizado 
têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (compo-
nentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de 
um item do imobilizado são reconhecidos no resultado do exercício. b) Custos 
subsequentes Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é pro-
vável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos sejam 
auferidas pela Empresa. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. c) Depreciação A depreciação 
é calculada pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil 
estimada de cada item. As taxas médias de depreciação dos bens para os 
exercícios findos em 31/12/2021e 2020 estão demonstradas na nota explica-
tiva 11. A Empresa adota o procedimento de revisar anualmente as estimati-
vas do valor de mercado esperado no final da vida útil econômica de seus 
ativos imobilizados, acompanha regularmente as estimativas de sua vida útil 
econômica utilizadas para determinação das respectivas taxas de deprecia-
ção e amortização e sempre que necessário são efetuadas análises sobre a 
recuperabilidade dos seus ativos. 2.7 Intangível 2.7.1 Ágio O ágio (“goodwill”) 
é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela 
aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e pas-
sivos da entidade adquirida, fundamentados em expectativa de rentabilidade 
futura, vinculados a uma combinação de negócios. O ágio de aquisições de 
entidades é registrado como “Ativo intangível” nas demonstrações financeiras 
e é mensurado pelo seu valor de custo menos as perdas acumuladas por 
(“impairment”). Os testes para refletir perdas de (“impairment”) são realizados 
anualmente, e as eventuais perdas identificadas são reconhecidas no 
resultado do exercício e não mais podem ser revertidas. Os ganhos e as 
perdas da alienação de um negócio incluem o valor contábil do ágio relacionado 
com a entidade vendida. Para fins de teste de “impairment”, o ágio é alocado 
a Unidades Geradoras de Caixa (“UGCs”), que devem se beneficiar da combi-
nação de negócios da qual o ágio se originou. 2.7.2 Softwares As licenças de 
softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para sua aquisição 
e implantação. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos 
softwares. Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos 
como despesa, conforme incorridos. As taxas de amortização dos bens para 
os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020, estão demonstradas na nota ex-
plicativa 12. 2.7.3 Fundo de comércio O fundo de comércio são valores pa-
gos para aquisição de direitos territoriais de exploração de venda de cami-

nhões, máquinas e equipamentos, da marca MAN. São direitos com prazos de 
vigência indeterminados, e por isso não são amortizados mas são anualmente 
testados para perda de seu valor recuperável (“impairment”), conforme descri-
to na nota explicativa 12. 2.7.4 Amortização e testes de perda de valor re-
cuperável (“impairment”) A vida útil do ativo intangível pode ser definida ou 
indefinida, quando se trata de vida definida o valor do ativo é amortizado con-
forme prazos estimados da vida do ativo. As vidas úteis estão divulgadas na 
nota explicativa 12. Os ativos sem prazo de vida útil definida não são amorti-
zados, mas são testados anualmente ou com maior frequência quando houver 
indicação de que poderá apresentar redução ao seu valor recuperável (“im-
pairment”), individualmente ou no nível da UGC, e as eventuais perdas identi-
ficadas são reconhecidas no resultado do exercício e não mais podem ser 
revertidas. As premissas e metodologias para realizar os testes de (“impair-
ment”) dos ativos intangíveis sem vida útil definida, estão divulgados na nota 
explicativa 12.1. 2.7.5 Acordo de não competição Quando adquiridos em 
combinação de negócios são reconhecidos pelo valor justo na data de aquisi-
ção. As cláusulas acordos de não competição são mensurados pelo custo, 
menos a amortização acumulada, nos casos em possuem prazos definidos (e 
consequentemente vida útil definidas), e a amortização é calculada pelo mé-
todo linear sobre a vida útil. Nos casos em que não possuem prazo definido, o 
ativo é considerado como vida útil indefinida e considerado para fins de teste 
anual de impairment. 2.8 Arrendamentos No início de um contrato, a Empre-
sa avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou 
contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso 
de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contrapresta-
ção. Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o uso de um 
ativo identificado, a Empresa utiliza a definição de arrendamento do CPC 06 
(R2). (i) Como arrendatário No início ou na modificação de um contrato que 
contém um componente de arrendamento, a Empresa aloca a contrapresta-
ção no contrato a cada componente de arrendamento com base em seus pre-
ços individuais. A Empresa reconhece um ativo de direito de uso e um passivo 
de arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso 
é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensuração 
inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de 
arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos 
iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem in-
corridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, 
restaurando o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente 
à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento, menos 
quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo de direito de uso é 
subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início até 
o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a 
propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrenda-
mento, ou se o custo do ativo de direito de uso refletir que o arrendatário 
exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de uso será depre-
ciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na mesma 
base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é perio-
dicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e 
ajustado para determinadas remensurações do passivo de arrendamento. O 
passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pa-
gamentos do arrendamento que não são efetuados na data de início, descon-
tados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder 
ser determinada imediatamente, pela taxa de empréstimos incremental da 
Empresa. Geralmente, a Empresa usa sua taxa incremental sobre emprésti-
mos como taxa de desconto. A Empresa determina sua taxa incremental sobre 
empréstimos obtendo taxas de juros de várias fontes externas de financia-
mento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o tipo do 
ativo arrendado. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração 
do passivo de arrendamento compreendem o seguinte: • pagamentos fixos, 
incluindo pagamentos fixos na essência; • pagamentos variáveis de arrenda-
mento que dependem de índice ou taxa, inicialmente mesurados utilizando o 
índice ou taxa na data de início; • valores que se espera que sejam pagos pelo 
arrendatário, de acordo com as garantias de valor residual; e • o preço de 
exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo 
de exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamen-
to, se o prazo do arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de 
rescindir o arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado pelo cus-
to amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado quando 
há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de al-
teração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que 
sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a Empresa alterar 
sua avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se 
há um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência. Quando o pas-
sivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste 
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no 
resultado se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a 
zero. A Empresa apresenta ativos de direito de uso, que não atendem à defi-
nição de propriedade para investimento em “ativo imobilizado”, e passivos de 
arrendamento em “arrendamentos por direito de uso” no balanço patrimonial. 
Arrendamentos de ativos de baixo valor A Empresa optou por não reconhe-
cer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para arrendamentos 
de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo equipa-
mentos de tecnologia da informação (“TI”). A Empresa reconhece os paga-
mentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como uma des-
pesa de forma linear pelo prazo do arrendamento. 2.9 Imposto de renda e 
contribuição social corrente e diferido (“IRPJ e CSLL”) As despesas de 
imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impos-
tos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na de-
monstração do resultado. O encargo de imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro, corrente e diferido, é calculado com base nas leis tributá-
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rias vigentes na data do balanço. A Administração avalia, periodicamente, as 
posições assumidas pela Empresa nas apurações de impostos sobre a renda 
com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá mar-
gem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base 
nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de 
renda e a contribuição social sobre o lucro são apresentados líquidos, por 
entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no 
ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na 
data do relatório, e se existir um direito legal e exequível de compensar os 
passivos com os ativos fiscais, e se estiverem relacionados aos impostos lan-
çados pela mesma autoridade fiscal. O imposto de renda e a contribuição so-
cial sobre lucro diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias 
entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas de-
monstrações financeiras. Entretanto, o imposto de renda e a contribuição so-
cial diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de 
um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de ne-
gócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o 
lucro tributável (prejuízo fiscal). Um ativo fiscal diferido é reconhecido em rela-
ção aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, 
na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão dispo-
níveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são deter-
minados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevan-
tes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para 
reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lu-
cros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporá-
rias existentes, com base nos planos de negócios da Empresa. O imposto de 
renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na 
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e 
contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. O imposto de 
renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente de R$ 240 anual para imposto de renda e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limi-
tada a 30% do lucro real do exercício. 2.10 Provisões 2.10.1 Geral Provisões 
são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou 
não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que 
benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma es-
timativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Estas são determina-
das por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa 
antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor 
do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. Os efei-
tos do desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são reco-
nhecidos no resultado como despesa financeira. Quando a Empresa espera 
que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por 
exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido 
como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente 
certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração 
do resultado, líquida de qualquer reembolso. 2.10.2 Provisão para deman-
das judiciais e administrativas A Empresa é parte de diversos processos 
judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contin-
gências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma 
saída de recursos seja feita para liquidar a contingência / obrigação e uma 
estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda in-
clui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurispru-
dências 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 cir-
cunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspe-
ções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assun-
tos ou decisões de tribunais. 2.11 Receitas de contratos com clientes A 
receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato 
com o cliente. A Empresa reconhece a receita quando transfere o controle 
sobre o produto ou serviço ao cliente. As informações sobre a natureza e a 
época do cumprimento de obrigações de desempenho em contratos com 
clientes, estão descritas abaixo: 2.11.1 Receita de vendas de veículos e 
peças a) Natureza e a época do cumprimento das obrigações de desem-
penho, incluindo condições de pagamento significativos Os clientes ob-
têm controle dos veículos novos e seminovos, peças e acessórios quando os 
produtos são entregues. As faturas são emitidas naquele momento e são liqui-
dadas por meio de débito em conta, boleto e cartão de crédito. b) Reconheci-
mento da receita conforme o CPC 47 A receita de veículos novos, peças e 
acessórios é reconhecida quando os produtos são entregues e aceitos pelos 
clientes. Os contratos de vendas de veículos seminovos devem contemplar 
garantia de motor e caixa de marcha por três meses subsequentes à venda. 
Para os contratos que possuem tais garantias, a receita é reconhecida à me-
dida em que seja altamente provável que uma reversão significativa no valor 
da receita não ocorra. Portanto, o valor da receita reconhecida é ajustada para 
as devoluções esperadas, quando aplicável. O direito de recuperar os produ-
tos a serem devolvidos é mensurado ao valor contábil original do estoque, 
menos os custos esperados de recuperação e os produtos devolvidos são in-
cluídos em estoque. 2.11.2 Receita de prestação de serviços a) Natureza e 
a época do cumprimento das obrigações de desempenho, incluindo con-
dições de pagamentos significativos A Empresa presta serviços de assis-
tências técnicas para os veículos novos e seminovos vendidos. As vendas de 
serviços são formalizadas por meio de ordens de serviços acordadas com os 
clientes, que incluem os valores de peças e mão de obra utilizados na presta-
ção de serviços. As faturas para assistência técnica são emitidas após a con-
clusão dos serviços prestados. b) Reconhecimento da receita conforme o 
CPC 47 A receita é reconhecida em momento específico do tempo conforme 
a prestação de serviço. O valor da receita é estabelecido e formalizado por 
meio de orçamento apresentado pela Empresa ao cliente e por este aprovado, 
o qual é reconhecido quando da finalização do serviço contratado pelo cliente. 
2.12 Benefícios a empregados Obrigações de benefícios de curto prazo a 
empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço 
correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pa-
gamento esperado caso a Empresa tenha uma obrigação presente legal ou 
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado e a obrigação possa se estimada de maneira confiável. 2.13 
Capital social 2.13.1 Distribuição de lucros e juros sobre capital próprio 
A distribuição de lucros e os juros sobre capital próprio para os sócios da Em-
presa são reconhecidos como um passivo nas demonstrações financeiras ao 
final do exercício, com base no contrato social da Empresa. O benefício fiscal 
dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado. 
3. Uso de estimativas e julgamentos Na preparação destas demonstrações 
financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação das políticas contábeis da Empresa e os valores reporta-
dos dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem di-
vergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma 
continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 
3.1. Incertezas sobre premissas e estimativas As informações sobre incer-
tezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significa-
tivo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passi-
vos no exercício a findar-se em 31/12/2021 estão incluídas nas seguintes 
notas explicativas: a) Perdas esperadas (“impairment”) de contas a receber: 
mensuração de perda de crédito esperada para contas a receber e ativos 
contratuais: principais premissas na determinação da taxa média ponderada 
de perda - nota explicativa 8; b) Imobilizado (prazo de vida útil estimada) e 
benfeitorias (prazo remanescente dos contratos) - nota explicativa 11; c) Per-
das por redução ao valor recuperável de ativos intangíveis - teste de redução 
ao valor recuperável de ativos intangíveis: principais premissas em relação 
aos valores recuperáveis - nota explicativa 12.1. 4. Novas normas e altera-
ções de normas que ainda não estão em vigor Alterações e normas vi-
gentes a partir de 1º/01/2021 a) Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao 
CP48, CPC38, CPC 06(R2) - Arrendamentos, ao CPC 11 “Contratos de Segu-
ros”. A Fase 2 da reforma da IBOR traz as seguintes exceções temporárias na 
aplicação das referidas normas, que foram adotadas pela Empresa, com rela-
ção a: (i) Fluxos de caixa contratuais de ativos e passivos financeiros: 
permitido mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais 
sem ocasionar em desreconhecimento do contrato e, consequentemente, sem 
efeito imediato de ganho ou perda no resultado do exercício, desde que dire-
tamente relacionada com a reforma da taxa de juros de referência e substitui-
ção da taxa de juros, e que a nova base seja considerada economicamente 
equivalente à base anterior. b) Benefícios Relacionados à Covid-19 Conce-
didos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento: alterações ao 
CPC 06(R2) “Arrendamentos”: prorrogação da aplicação do expediente práti-
co de reconhecimento das reduções obtidas pela Empresa nos pagamentos 
dos arrendamentos diretamente no resultado do exercício e não como uma 
modificação de contrato, até 30/06/2022. A adoção destas alterações não cau-
sou nenhum impacto nas demonstrações financeiras no período de adoção 
(1º/01/2021). Alterações e normas vigentes a partir de 1º/01/2022 Uma sé-
rie de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º/01/2022. 
A Empresa não adotou essas normas na preparação destas demonstrações 
financeiras: a) Alteração ao CPC 27 “Ativo Imobilizado”: revisão que proíbe 
uma entidade de deduzir do custo do imobilizado os valores recebidos da 
venda de itens produzidos enquanto o ativo estiver sendo preparado para seu 
uso pretendido. Tais receitas e custos relacionados devem ser reconhecidos 
no resultado do exercício. A data efetiva de aplicação dessa alteração é 
1º/01/2022; b) Alteração ao CPC 25 “Provisão, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes”: revisão para esclarecer que, para fins de avaliar se 
um contrato é oneroso, o custo de cumprimento do contrato inclui os custos 
incrementais de cumprimento desse contrato e uma alocação de outros custos 
que se relacionam diretamente ao cumprimento dele. A data efetiva de aplica-
ção dessa alteração é 1º/01/2022; c) Alteração ao CPC 15 “Combinação de 
Negócios”: revisão com o objetivo de substituir as referências da versão an-
tiga da estrutura conceitual para a mais recente. A alteração tem vigência de 
aplicação a partir de 1º/01/2022; d) Aprimoramentos anuais - ciclo 2018-
2020: as seguintes alterações como parte do processo de melhoria anual, 
aplicáveis a partir de 1º/01/2022: i) CPC 06(R2) - “Arrendamentos” - alteração 
do exemplo 13 a fim de excluir o exemplo de pagamentos do arrendador rela-
cionados a melhorias no imóvel arrendado. e) Alteração ao CPC 26(R1) 
“Apresentação das Demonstrações Contábeis”: com o objetivo de esclare-
cer que os passivos são classificados como circulantes ou não circulantes, 
dependendo dos direitos que existem no final do período. A classificação não 
é afetada pelas expectativas da entidade ou eventos após a data do relatório 
(por exemplo, o recebimento de um waiver ou quebra de covenant). As altera-
ções também esclarecem o que se refere “liquidação” de um passivo à luz do 
CPC 26(R1). As alterações do CPC 26(R1) tem vigência a partir de 1º/01/2023. 
f) Alteração ao CPC 26(R1) - Divulgação de políticas contábeis: nova alte-
ração sobre divulgação de políticas contábeis “materiais” ao invés de políticas 
contábeis “significativas”. As alterações definem o que é “informação de políti-
ca contábil material” e explicam como identificá-las. Também esclarece que 
informações imateriais de política contábil não precisam ser divulgadas, mas 
caso o sejam, que não devem obscurecer as informações contábeis relevan-
tes. A referida alteração tem vigência a partir de 1º/01/2023. g) Alteração ao 
CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro: a alteração esclarece como as entidades devem distinguir as mudanças 
nas políticas contábeis de mudanças nas estimativas contábeis, uma vez que 
mudanças nas estimativas contábeis são aplicadas prospectivamente a tran-

sações futuras e outros eventos futuros, mas mudanças nas políticas contá-
beis são geralmente aplicadas retrospectivamente a transações anteriores e 
outros eventos anteriores, bem como ao período atual. A referida alteração 
tem vigência a partir de 1º/01/2023. h) Alteração ao IAS 32 - Tributos sobre 
o Lucro: a alteração requer que as entidades reconheçam o imposto diferido 
sobre as transações que, no reconhecimento inicial, dão origem a montantes 
iguais de diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis. Isso normalmente se 
aplica a transações de arrendamentos (ativos de direito de uso e passivos de 
arrendamento) e obrigações de descomissionamento e restauração, como 
exemplo, e exigirá o reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos 
adicionais. A referida alteração tem vigência a partir de 1º/01/2023. Não se 
espera que as alterações acima tenham um impacto significativo nas demons-
trações financeiras da Empresa, e não há outras normas CPCs que ainda não 
entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstra-
ções financeiras da Empresa. 5. Instrumentos financeiros e gerenciamento 
de riscos 5.1 Instrumentos financeiros por categoria Os instrumentos es-
tão apresentados nas seguintes classificações contábeis.

31/12/2021 31/12/2020

Ativos, conforme
 balanço 
 patrimonial

Ativos ao 
valor jus-

to por 
meio do 

resultado

Custo 
amorti-

zado Total

Ativos ao 
valor jus-

to por 
meio do 

resultado

Custo 
amorti-

zado TTotal
Caixa e equivalen-
 tes de caixa (i) 10.749 - 10.749 1.328 - 1.328
Títulos, valores 
 mobiliários e apli-
 cações financeiras 9.016 - 9.016 13.656 - 13.656
Contas a receber - 51.560 51.560 - 51.183 51.183
Fundo para capitalização 
 de concessionárias       - 35.601 35.601 - 28.169 28.169
Outros créditos - 6.372 6.372 - 6.936 6.936

19.765 93.533 113.298 14.984 86.288 101.272
31/12/2021 31/12/2020

Passivo, conforme 
 balanço patrimonial

Custo 
amortizado Total

Custo 
amortizado Total

Fornecedores 12.050 12.050 9.432 9.432
Floor plan 137.397 137.397 42.001 42.001
Empréstimos 9.787 9.787 12.884 12.884
Arrendamentos por direito de uso       38.983 38.983 34.988 34.988
Outras contas a pagar 15.183 15.183 1.276 1.276

213.400 213.400 100.581 100.581
(ii) Na prática, o valor justo e o custo amortizado se equivalem, considerando, 
por definição, as características dos equivalentes de caixa. 5.2 Valor justo 
dos ativos e passivos financeiros A comparação por classe do valor contábil 
e do valor justo dos instrumentos financeiros da Empresa, está demonstrada 
a seguir:

  Valor contábil Valor justo 
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Ativos Financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 10.749 1.328 10.749 1.328
Títulos, valores mobiliários 
 e aplicações financeiras 9.016 13.656 9.016 13.656
Contas a receber 51.560 51.183 51.560 51.183
Fundo para capitalização 
 de concessionárias  35.601 28.169  35.601 28.169
Outros créditos  6.372 6.936  6.372 6.936
Total 113.298 101.272 113.298 101.272
Passivos Financeiros
Fornecedores  12.050 9.432  12.050 9.432
Floor plan  137.397 42.001  137.397 42.001
Empréstimos  9.787 12.884  9.787 12.884
Arrendamentos por direito 
 de uso 38.983 34.988 38.983 34.988
Outras contas a pagar 15.183 1.276 15.183 1.276
Total 213.400 100.581 213.400 100.581
Os valores justos de instrumentos financeiros ativos e passivos são mensu-
rados de acordo com as categorias abaixo: Nível 1 Preços observados (não 
ajustados) para instrumentos idênticos em mercados ativos; Nível 2 Preços 
observados em mercados ativos para instrumentos similares, preços obser-
vados para instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e 
modelos de avaliação para os quais inputs são observáveis; e Nível 3 Instru-
mentos cujos inputs significativos não são observáveis. A Empresa não possui 
instrumentos financeiros nesta classificação. A tabela abaixo apresenta a clas-
sificação geral dos instrumentos financeiros ativos mensurados ao valor justo 
em conformidade com a hierarquia de valorização:

31/12/2021 31/12/2020
Nível 

1
Nível 

2 Total
Nível 

1
Nível 

2 Total
Ativos ao valor justo por 
 meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa e 
 títulos, valores mobiliários e 
  aplicações financeiras
CDB - Certificado de 
 Depósitos Bancários - 529 529 - 1.179 1.179
LFT – Letras Financeiras 
 do Tesouro 3.809 - 3.809 6.400 - 6.400
LTN – Letras do 
 Tesouro Nacional 5.207 - 5.207 7.256 - 7.256

9.016 529 9.545 13.656 1.179 14.835
Os instrumentos financeiros cujos valores se equivalem aos valores justos são 
classificados no nível 2 de hierarquia de valor justo. As técnicas de avaliação 
utilizadas para mensurar todos instrumentos financeiros ativos e passivos ao 
valor justo incluem: (i) Preços de mercado cotados ou cotações de instituições 
financeiras ou corretoras para instrumentos similares; (ii) A análise de fluxos 
de caixa descontados. A curva utilizada para o cálculo do valor justo dos con-
tratos indexados a CDI em 31/12/2021 está apresentada a seguir: 
Curva de juros Brasil             
Vértice 1M 6M 1A 2A 3A 5A 10A
Taxa (a.a.) - % 9,15 11,20 11,79 11,00 10,61 10,61 10,72
Fonte: (B3) (Brasil, Bolsa e Balcão) - 31/12/2021.
5.3 Gerenciamento de riscos financeiros A Empresa está exposta ao risco 
de crédito, risco de mercado e risco de liquidez sobre seus principais ativos 

e passivos financeiros. A Administração faz a gestão desses riscos com o su-
porte de um Comitê Financeiro da controladora final Simpar e com a aprova-
ção do Conselho de Administração da controladora direta Vamos para que as 
atividades que resultem em riscos financeiros da Empresa sejam regidas por 
práticas e procedimentos apropriados. A Empresa não possuía instrumentos 
financeiros derivativos contratados para os exercícios findos em 31/12/2021 
e 2020. a) Risco de crédito O risco de crédito é o risco da contraparte de um 
negócio não cumprir uma obrigação financeira prevista em um instrumento 
financeiro ou contrato, o que levaria ao prejuízo financeiro. A Empresa está 
exposta ao risco de crédito, principalmente com relação a contas a receber, 
depósitos em instituições bancárias, aplicações financeiras e outros instru-
mentos financeiros mantidos com instituições financeiras. i. Caixa e equiva-
lentes de caixa e títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras O risco 
de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela 
tesouraria da controladora final Simpar de acordo com as diretrizes aprovadas 
pelo Comitê financeiro e Conselho de Administração. Os recursos excedentes 
são investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabe-
lecido a cada uma, a fim de minimizar a concentração de riscos e, assim, miti-
gar o prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte. O 
período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o 
período contratual máximo durante o qual a Empresa está exposto ao risco de 
crédito. Para fins de avaliação de risco, são utilizadas uma escala local (“Br”) 
de exposição ao risco de crédito extraídas de agências de rating, conforme 
demonstrado abaixo:
Nomenclatura  Qualidade 
AAA Prime
AA+, AA, AA- Grau de Investimento Elevado
A+, A, A- Grau de Investimento Médio Elevado
BBB+, BBB, BBB- Grau de Investimento Médio Baixo
BB+, BB, BB- Grau de Não Investimento Especulativo
B+, B, B- Grau de Não Investimento Altamente Especulativo
CCC Grau de Não Investimento Extremamente Especulativo
DDD, DD, D Grau de Não Investimento Especulativo de Moratória
A qualidade e exposição máxima ao risco de crédito da Empresa é determinada 
somente em escala nacional (“Br”) para caixa equivalentes de caixa e aplica-
ções financeiras são como segue:

31/12/2021 31/12/2020
Valores depositados em conta corrente 10.220 149
Aplicações financeiras - Br AAA 529 1.179
Total de caixa e equivalentes de caixa 10.749 1.328

31/12/2021 31/12/2020
Títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras
Br AAA 9.016 13.656
Total de títulos, valores mobiliários 
 e aplicações financeiras 9.016 13.656
i. Contas a receber A Empresa utiliza uma “matriz de provisão” simplificada 
para calcular as perdas esperadas para seus recebíveis comerciais, baseado 
em sua experiência de perdas de crédito históricas. Essa Matriz de Provisão 
especifica taxas de provisão fixas dependendo do número de dias que as 
contas a receber estão a vencer ou vencidas e é ajustada para clientes espe-
cíficos de acordo com as estimativas futuras e fatores qualitativos observados 
pela Administração. A baixa de ativos financeiros é efetuada quando não há 
expectativa razoável de recuperação, conforme estudo de recuperabilidade. 
Os recebíveis baixados continuam no processo de cobrança para recupera-
ção do valor do recebível, e, quando há recuperações, estas são reconhecidas 
no resultado do exercício. A Empresa registrou uma provisão para perda que 
representa sua estimativa de perdas esperadas referentes ao contas a rece-
ber, conforme detalhado na nota explicativa 8.1. b) Risco de mercado O risco 
de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um 
instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os 
preços de mercado englobam três tipos de risco: risco de taxa de juros, risco 
cambial e risco de preço que pode ser de commodities, de ações, entre outros.  
Os Instrumentos financeiros da Empresa afetados pelo risco de mercado in-
cluem caixa e equivalentes de caixa, títulos, valores mobiliários e aplicações 
financeiras, empréstimos, arrendamentos por direito de uso e estão sujeitos 
basicamente ao risco de taxa de juros. Risco de variação de taxa de juros Ris-
co de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros 
de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de 
mercado. A exposição da Empresa ao risco de mudanças nas taxas de juros 
de mercado refere-se, principalmente, ao caixa e equivalentes de caixa e aos 
títulos,valores mobiliários e aplicações financeiras, assim como às obrigações 
com empréstimos e os arrendamentos por direito de uso da Empresa, sujeitas 
a taxas de juros conforme nota explicativa 5.4. c) Risco de liquidez A Empre-
sa monitora permanentemente o risco de escassez de recursos por meio de 
uma ferramenta de planejamento de liquidez corrente.O objetivo da Empresa 
é manter em seu ativo saldo de caixa e investimentos de alta liquidez, e man-
ter flexibilidade por meio de linhas de créditos para empréstimos bancários, 
além da capacidade para tomada de recursos por meio do mercado de capi-
tais de modo a garantir sua liquidez e continuidade operacional. O prazo mé-
dio de endividamento é monitorado de forma a prover liquidez no curto prazo, 
analisando parcela, encargos e fluxo de caixa. A seguir, estão apresentadas 
as maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de 
juros estimados:

31/12/2021

Contábil
Fluxo 

contratual
Até 1 

ano
Até 2 
anos

Acima de 
3 anos

Passivos Financeiros
Fornecedores  12.050  12.050  12.050 - -
Floor plan  137.397  137.397  137.397 - -
Empréstimos  9.787  11.386  3.342 3.177 4.867
Arrendamentos por 
 direito de uso 38.983 43.579 5.022 5.614 32.943
Outras contas a pagar 15.183  15.183  15.183  -  -
Total 213.400  219.595  172.994  8.791  37.810
5.4 Análise de sensibilidade A Administração da Empresa efetuou análise de 
sensibilidade de acordo com o CPC 40 (R1), a fim de demonstrar os impactos 
das variações das taxas de juros e variações cambiais sobre seus ativos e 
passivos financeiros, considerando para os próximos 12 meses as seguintes 
taxas de juros e câmbio prováveis: • CDI em 11,79% a.a., com base na curva 
futura de juros (fonte: B3 - Brasil, Bolsa e Balcão); e SELIC de 11,79% a.a. 
(fonte: B3). A seguir é apresentado o quadro do demonstrativo com os res-
pectivos impactos no resultado financeiro, considerando o cenário provável 
(Cenário I), com aumentos de 25% (Cenário II) e 50% (Cenário III): 

      31/12/2021

Operação

Exposição 
em 

31/12/2021 Risco

Taxa 
média 

provável
Cenário I 
provável

Cenário II + 
deterioração de 

25%

Cenário III + 
deterioração 

de 50% 
Demais operações - pós-fixadas
Caixa e equivalentes de caixa - aplicações financeiras 10.749 Aumento do CDI 11,79% 1.267 1.584  1.901 
Títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras - LFT 3.809 Aumento da SELIC 11,79% 449 561  674 
Empréstimos (9.787) Aumento do CDI 11,79% (1.154) (1.443)  (1.731)
Exposição líquida e impacto no resultado 
 da despesa financeira – pós-fixada 4.771 562 702 844 
Demais operações - Pré-fixadas
Títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras – LTN 5.207 Pré-fixado 11,79% 614 614 614
Arrendamentos por direito de uso (38.983) Pré-fixado 11,79% (4.596) (4.596) (4.596)
Exposição líquida e impacto no resultado 
 da despesa financeira – pré-fixada (33.776) (3.982) (3.982) (3.982) 
Exposição líquida e impacto total da 
 despesa financeira no resultado (29.005) (3.420) (3.280) (3.138) 
Essa análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto das mu-
danças nas variáveis de mercado sobre os referidos instrumentos financeiros 
da Empresa nas receitas e despesas financeiras, considerando os demais 
indicadores de mercado constantes. Quando ocorrer a liquidação desses ins-
trumentos financeiros, os valores poderão ser diferentes dos demonstrados 
acima. 6. Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2021 31/12/2020
Caixa 81 87
Bancos 10.139 62
Total de disponibilidades 10.220 149
CDB - Certificado de depósitos bancários 529 1.179
Operações compromissadas - -
Total de aplicações financeiras 529 1.179
Total do caixa e equivalentes de caixa 10.749 1.328
Durante o exercício findo em 31/12/2021 o rendimento médio das aplicações 
foi de 4,40% a.a. atreladas 103,51% do CDI. 7. Títulos, valores mobiliários 
e aplicações financeiras

31/12/2021 31/12/2020
Operações Títulos públicos - Fundos Exclusivos (i)
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 3.809 6.400
LTN - Letras do Tesouro Nacional 5.207 7.256
Total de aplicações financeiras 9.016 13.656
(i) O rendimento médio dos títulos públicos que estão alocados em fundos ex-
clusivos administrados pela controladora final Simpar, é definido por taxas pós-
-fixadas e pré-fixadas (LTN pré-fixada e LFT SELIC). Durante o exercício findo 
em 31/12/2021 o rendimento médio foi de 4,41% a.a. 8. Contas a receber

31/12/2021 31/12/2020
Valores a receber de serviços 10.578 25.255
Valores a receber de venda de veículos e peças 33.110 24.171
Valores a receber - partes relacionadas - nota 17.1 4.269 753
Receita a faturar - ativo de contrato (i)  4.560 3.379
Valores a receber de cartões de crédito 4.556 2.810
Outras valores a receber 359 500
(-) Perdas esperadas (“impairment”) 
 de contas a receber (5.872) (5.685)
Total 51.560  51.183
Ativo circulante 51.552 51.183
Ativo não circulante 8 -
Total 51.560 51.183
(i) Receita a faturar refere-se aos contratos firmados de prestação de serviços 
que acontecerá até o encerramento do mês e serão faturadas em mês sub-
sequente. Nesses casos, a mensuração da receita a faturar é calculada com 
base nas ordens de serviços emitidas e contratos firmados. 8.1 Classificação 
por vencimentos (aging list) e movimentação das perdas esperadas (im-
pairment) de contas a receber

31/12/2021 31/12/2020
Títulos a vencer 47.223 40.085
Vencidos em até 30 dias 3.897 8.958
Vencidos de 31 a 90 dias 1.143 2.430
Vencidos de 91 a 180 dias 583 356

Vencidos de 181 a 365 dias 675 503
Vencidos há mais de 365 dias 3.911 4.536
Total vencidos 10.209 16.783
(-) Perdas esperadas (“impairment”) 
de contas a receber (5.872) (5.685)
Total 51.560 51.183
As movimentações das perdas esperadas (“impairment”) de contas a receber 
estão demonstrada a seguir: 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (5.747)
(-) Adição (1.803)
(+) Reversões 1.865
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (5.685)
( - ) Adições (2.143)
( + ) Reversões 1.956
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (5.872)
9. Estoques 
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Veículos novos (i) 153.108 11.862
Veículos usados 16.239 4.341
Peças para revenda (ii) 34.006 19.308
Outros - 906
(-) Provisão estimada para perdas de estoques (iii) (378) (217)
Total 202.975 36.200
(i) Refere-se a renovação de frotas nos estoques das concessionárias, basica-
mente para atender licitações. (ii) Refere-se a saldos de peças e equipamen-
tos alocados nas concessionárias de caminhões, máquinas e equipamentos. 
(iii) A provisão para perdas estimadas com a desvalorização dos estoques 
refere-se a obsolescência de material de uso e consumo e peças para reven-
da. As movimentações para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 estão 
demonstradas a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2019  (490)
(-) Adição  (1.180)
(+) Reversões  1.453 
Saldo em 31 de dezembro de 2020  (217)
( - ) Adições  (1.347)
( + ) Reversões  1.186 
Saldo em 31 de dezembro de 2021  (378)
10. Fundo para capitalização de concessionárias Os fundos para capita-
lização de concessionárias referem-se aos aportes efetuados pela Empresa 
para o fundo garantidor de crédito com montadoras de veículos. São valores 
percentuais do custo de aquisição de veículos que são retidos pelas montado-
ras e depositados em fundos administrados por instituições financeiras ligadas 
às mesmas, em nome Empresa. Esses fundos são utilizados como garantia 
das linhas de crédito de fornecimento de veículos e podem ser sacados os 
valores de contribuição excedentes às metas de contribuição estabelecidas 
anualmente. O saldo em 31/12/2021 corresponde a R$ 35.601 (R$ 28.169 em 
31/12/2020). 11. Imobilizado As movimentações no exercício em 31/12/2021 
e 2020 estão demonstradas a seguir:

Custo: Veículos
Máquinas e 

equipamentos
Benfei-

torias
Móveis e 

utensílios
Terre-

nos
Edifí-
cios

Direito de 
uso (ii)

Ou-
tros(i) Total

Em 31 de dezembro de 2019 3.986 6.090 15.027 3.574 13.800 13.445 36.682 4.346 96.950
Adições 1.674 648 2.567 220 - - 5.340 - 10.449
Baixas (1.663) - - - - - - (121) (1.784)
Em 31 de dezembro de 2020 3.997 6.738 17.594 3.794 13.800 13.445 42.022 4.225 105.615
Adições  7.991  525 1.979  1.105 - -  8.939  152  20.691 
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Baixas  (793) - - -  -  - - -  (793)
Transferências - - 1.877 - - - -  (1.877) -
Em 31 de dezembro de 2021  11.195  7.263  21.450  4.899  13.800  13.445  50.961  2.500  125.513 
Depreciação acumulada:          
Em 31 de dezembro de 2019 (1.274) (3.377) (4.012) (2.173) - (3.525) (4.911) (425) (19.697)
Despesas de depreciação no exercício (551) (617) (695) (347) - (547) (4.937) (509) (8.203)
Baixas 414 - - - - - - - 414
Em 31 de dezembro de 2020 (1.411) (3.994) (4.707) (2.520) - (4.072) (9.848) (934) (27.486)
Despesas de depreciação no exercício  (1.064)  (597)  (787)  (355) -  (547)  (4.471)  (136)  (7.957)
Baixas  221 - -  -   - - - -  221 
Em 31 de dezembro de 2021  (2.254)  (4.591)  (5.494)  (2.875)  -  (4.619)  (14.319)  (1.070)  (35.222)
Saldos líquidos:
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.586 2.744 12.887 1.274 13.800 9.373 32.174  3.291 78.129
Saldo em 31 de dezembro de 2021 8.941 2.672 15.956 2.024 13.800 8.826 36.642 1.430 90.291
Taxas medias de depreciação (%) – no exercício de 2020 20% 10% 4% 10% - 4% - 5%
Taxas medias de depreciação (%) – no exercício de 2021 20% 10% 4% 10% - 4% - 5%
(i) Refere-se substancialmente a computadores e periféricos e reformas de 
lojas que estão em andamento. (ii) Esses direitos de uso referem-se integral-
mente a contratos de arrendamentos de imóveis, conforme CPC 06 (R2). 12. 
Intangível As movimentações nos exercícios findo em 31/12/2021 e 2020 es-
tão abaixo demonstradas:

Custo:

Sof-
twa-
res

Fundo 
de 

Comér-
cio (i)

Acordo 
de não 

competi-
ção (iii)

Ágio 
(ii)

Ou-
tros Total

Em 31/12/2019 397 30.814 7.204 3.918 67 42.400
Adições 11 2.222 - - 11 2.244
Em 31/12/2020 408 33.036 7.204 3.918 78 44.644
Adições 443 - - - 12 455
Em 31/12/2021 851 33.036 7.204 3.918 90 45.099
Amortização acumulada:
Em 31/12/2019 (160) - - - - (160)
Despesas de 
 amortização no exercício (61) (360)  -  - (16) (437)
Em 31/12/2020 (221) (360)  -  - (16) (597)
Despesas de 
 amortização no exercício (457) 360  -  - -  (97)
Em 31/12/2021 (678) - - - (16) (694)
Saldos líquidos:
Saldo em 31/12/2020 187 32.676 7.204 3.918 62 44.047
Saldo em 31/12/2021 533 33.036 7.204 3.918 74 44.405
Taxas medias de amortização
 (%) – no exercício de 2020 20% - - - 20%
Taxas medias de amortização
 (%) – no exercício de 2021 20% - - - 20%
(i) Fundo de comércio refere-se aos direitos de concessão e de exploração da 
marca MAN pela Transrio na aquisição das filiais do Rio de Janeiro e de Ser-
gipe. Esses ativos estão alocados aos conjuntos de lojas e territórios explo-
rados, considerados em conjunto com a UGC Transrio no valor de R$ 33.036 
(32.676 valor líquido). (ii) Este ágio tem como origem a aquisição de certas 
filiais da MAN pela parte relacionada Original Veículos. Como consequência, 
este passou a figurar como intangível da Transrio, quando da cisão da Origi-
nal, que deu origem à Empresa. (iii) Trata-se de ativo intangível com vida útil 
indefinida por estar diretamente ligado à vigência do contrato de concessão 
entre a MAN e a Transrio, cujo o prazo é indeterminado. 12.1 Teste de redu-
ção ao valor recuperável (“impairment”) O valor recuperável de uma UGC 
é determinado com base em cálculos do valor em uso. Esses cálculos usam 
projeções de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da contribuição 
social, baseadas em orçamentos financeiros para um período de 6 anos e 
perpetuidade. A administração considera a operação da Empresa como uma 
única unidade geradora de caixa. A taxa de crescimento não excede a taxa de 
crescimento média de longo prazo do setor que a UGC atua. As premissas-
-chave utilizadas nos cálculos do valor em uso (fluxos de caixa do período de 
cinco anos) em 31/12/2021 são as que seguem:
Unidade Geradora de Caixa  31/12/2021  31/12/2020   
Taxas de desconto (WACC) (i) 12,66% 9,14%

Taxas de crescimento na perpetuidade 3,00% 3,30%
Taxas de crescimento estimado para o 
 EBITDA (média para os próximos anos) 17,33% 3,80%
(i) As taxas de descontos apresentadas no quadro acima referem-se a taxas 
após os tributos. As taxas de descontos antes dos tributos utilizadas para o 
teste de impairment do ano equivalem a 18,06% para o segmento de con-
cessionárias de caminhões, máquinas e equipamentos da marca Transrio. • 
Utilização do Custo Médio Ponderado do Capital (WACC) como parâmetro 
apropriado para determinar a taxa de desconto a ser aplicada a ser aplica-
da aos fluxos de caixa livres; • Projeções de fluxo de caixa preparadas pela 
Administração que compreendem o período de 7 anos, de janeiro de 2022 a 
dezembro de 2027; • Todas as projeções foram realizadas em termos nomi-
nais, ou seja, considerando o efeito da inflação e impostos; • O valor residual 
após dezembro de 2027 foi calculado com base na perpetuidade do fluxo de 
caixa, considerando premissa de continuidade das operações por prazo inde-
terminado (perpetuidade) considerando um crescimento de 3,0% (inflação de 
longo prazo); • O fluxo de caixa foi descontado considerando a convenção de 
meio período (“mid period”), assumindo a premissa de que os fluxos de caixa 
são gerados ao longo do ano. No exercício findo em 31/12/2021, a Empresa 
realizou o teste anual de (“impairment”) e não apurou perdas sobre os valores 
contabilizados. Os valores recuperáveis estimados para a UGC foi superior ao 
seu valor contábil. A Administração identificou a premissa principal para a qual 
alterações razoavelmente possíveis podem acarretar em (“impairment”). A ta-
bela abaixo apresenta, em pontos percentuais, o quanto necessitaria alterar 
individualmente, em cada premissa, para resultar em que o valor recuperável 
da UGC se assemelhasse ao seu valor contábil: 
Alteração requerida para o valor recuperável ser igual ao valor contábil 
Em pontos percentuais (%) Transrio
Taxa de desconto (WACC) – 31/12/2021 0,66
Taxa de desconto (WACC) – 31/12/2020 0,53
13. Fornecedores

31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores de veículos para estoques 11.746 7.340
Fornecedores de veículos para estoques - 
 partes relacionadas (nota 17.1) 9 1.922
Outros 295 170
Total 12.050 9.432
14. Floor plan Parte das compras de veículos novos são pagas com prazo 
estendido pelo uso do programa de financiamento de estoque de veículos 
novos e usados e peças automotivas “Floor plan”, com concessão de crédito 
rotativo cedido por instituições financeiras e com a anuência das montadoras. 
Tais programas possuem, em geral, um período inicial isento de qualquer ônus 
até a emissão da nota fiscal do veículo e com prazo de vencimento que varia 
entre 150 e 180 dias após a emissão da nota fiscal, com taxa de juros de até 
100% do CDI mais juros de até 0,5% ao mês, após o período de carência 
que geralmente é de 180 dias. Durante o exercício findo em 31/12/2021, a 
Empresa utilizou apenas o período de carência dos créditos rotativos. O saldo 
apresentado em 31/12/2021 é de R$ 137.397 (R$ 42.001 em 31/12/2020). 

15. Empréstimos Circulante
Não 

circulante Total Movimentação  Circulante
Não 

circulante Total

Modalidade

Taxa 
média 

a.a. (%)
Estrutura taxa 

média (%) 
Venci-
mento 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 

Amorti-
zação

Juros 
pagos

Juros 
apro-

priados 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020
Em moeda nacional
CCB (i) 9,15% 100% do CDI ago/25  2.635  7.152  9.787 (3.099) (491) 493 3.321 9.563 12.884

 2.635  7.152  9.787 (3.099) (491) 493 3.321 9.563 12.884

Circulante
Não 

circulante Total Movimentação  Circulante
Não 

circulante Total

Modalidade

Taxa 
média 

a.a. (%)
Estrutura taxa 

média (%) 
Venci-
mento 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

Amorti-
zação

Juros 
pagos

Juros 
apro-

priados 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019
Em moeda nacional
CCB (i) 1,90% 100% do CDI ago/25 3.321 9.563 12.884 (3.544) (415) 415 3.307 13.121 16.428

3.321 9.563 12.884 (3.544) (415) 415 3.307 13.121 16.428
(i) CCBs são Cédulas de Crédito Bancário adquiridas junto a instituições 
financeiras com a finalidade de subsidiar o capital de giro. Os contratos são 
remunerados com juros médios anuais calculados com base no Certificado 
de Depósito Interbancário - CDI. Para garantia do contrato, a Empresa emi-
tiu em favor do banco nota promissória única representativa do valor básico 
das prestações. 16. Arrendamentos por direito de uso A Empresa arren-
da, substancialmente, imóveis em que operam suas concessionárias, cujos 
contratos de arrendamentos possuem prazo médio de 10 anos. Os contra-
tos de arrendamento são reajustados anualmente, para refletir os valores de 
mercado e, alguns arrendamentos proporcionam pagamentos adicionais de 
aluguel, que são baseados em alterações do índice geral de preços. Para 
certos arrendamentos, a Empresa é impedida de entrar em qualquer contratos 
de sub-arrendamento. A Empresa chegou às suas taxas de desconto, com 
base nas taxas de juros livres de risco observadas no mercado brasileiro, para 
os prazos de seus contratos, ajustadas à realidade da empresa (“spread” de 
crédito). Os “spreads” foram obtidos por meio de sondagens junto a potenciais 
investidores de títulos de dívida da controladora indireta Vamos Locação. A 
tabela abaixo evidencia as taxas praticadas, vis-à-vis os prazos dos contratos, 
conforme exigência do CPC 12, §33:
Contratos por prazo e taxa de desconto
Prazos contratos Taxa a.a.
1 12,16%
2 11,99%
3 11,91%
5 11,84%
10 11,71%
15 11,77%
20 12,04%
As informações sobre os passivos de arrendamentos para os quais a Empre-
sa é o arrendatário são apresentadas abaixo, e se referem substancialmente 
a imóveis em que operam suas concessionárias, cujos contratos de 
arrendamentos possuem prazo médio de 10 anos. As informações relativas 
aos ativos por direito de uso estão divulgadas na nota explicativa 11.

31/12/2021 31/12/2020
Passivo de arrendamento no Ínicio do exercício 34.988 33.307
Adições 8.939 5.340
Amortização  (4.471) (4.532)
Juros pagos  (4.574) (4.065)
Juros apropriados  4.101 4.938
Passivo de arrendamentos em no 
 encerramento do exercício 38.983 34.988

Circulante  5.022 3.638
Não circulante  33.961 31.350
Total 38.983 34.988
A seguir é apresentado quadro indicativo do direito potencial de PIS/COFINS 
a recuperar embutido na contraprestação de arrendamento, conforme os pe-
ríodos previstos para pagamento. Saldos não descontados e saldos descon-
tados a valor presente:
Fluxos de Caixa Nominal Ajustado a Valor Presente
Contraprestação do arrendamento 62.842 38.983
PIS e COFINS 5.813 3.606
A Administração da Empresa na mensuração e na remensuração de seu pas-
sivo de arrendamento e do direito de uso, utilizou-se da técnica de fluxo de 
caixa descontado sem considerar a inflação projetada nos fluxos a serem des-
contados. Caso a Empresa tivesse considerado a inflação (substancialmente 
IGP-M) em seu fluxo de caixa o efeito sobre o direito de uso e o passivo de 
arrendamento seria um aumento aproximado de R$ 7.734. 17. Transações 
com partes relacionadas 17.1 Transações entre partes relacionadas re-
conhecidas no ativo e no passivo As transações com partes relacionadas, 
respeitando as condições de mercado, estão divulgadas nas tabelas abaixo:

Contas a receber
Outros créditosAtivo (nota 8)

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
CS Brasil Transportes de 
 Passageiros e Serviços 
  Ambientais Ltda. 59 61 2 2
CS Brasil Frotas 2 - - -
JSL S.A. 165 230 15 -
Mogi Mobi Transporte
 de Passageiros Ltda. 3 1 - -
Vamos Locação 1.086 245 - 13
Vamos Seminovos S.A - 12 - -
BMB BR 3 - - -
JSL Corretora e Administra- 
 dora de Seguros Ltda. - 1 - -
BBC Leasing S.A. 2.823 203 - -
Fadel Transportes 112 - - -
Original Veículos Ltda. - - - -
Total 4.253 753 17 15

Passivo  Outras contas a pagar  Adiantamento de clientes  Fornecedores (nota 13)  Dividendos a pagar
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Original Veículos Ltda. - - - - 9 - - -
Vamos Locação 5.596 - 52 - - 1.878 68.503 -
Movida Participações S.A. 51 - - - - 43 - -
Movida Locação de Veículos S.A. 6 - - - - 1 - -
CS Brasil Transportes de Passageiros 
 e Serviços Ambientais Ltda. - - 1 - - - - -
JSL S.A. 29 - 34 - - - - -
Ribeira 39 - - - - - - -
Total 5.721 - 87 - 9 1.922 68.503 -
17.2 Transações entre partes relacionadas com efeito no resultado No quadro abaixo apresentamos os resultados nas rubricas “receitas”, “custos”, “des-
pesas” e “outras receitas operacionais líquidas” de transações entre a Empresa e suas partes relacionadas:

Serviços prestados Serviços tomados
Outras receitas 

(despesas) operacionais
Despesas 

adiminstrativas
Transações com a controladora 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Vamos Locação 6.788 1.906 (1.155) - 2.168 - - -
Vamos Seminovos 38 - (6) - - - - -
BMB BR 26 - (26) - - - (56)
Total 6.852 1.906 (1.187) - 2.168 - (56) -
Transações com partes relacionadas
Simpar S.A. - - - - - - (1.129) (320)
Vamos  Seminovos S.A. - 312 - (205) - - - -
JSL S.A. 1.433 1.118 (60) - 3 184 (4) (933)
Fadel 160 - - - - - - -
CS Brasil Transportes de Passageis 
 e Serviços Ambientais Ltda. 478 370 - 4 -
CS Brasil Frotas. 2 - - - - - - -
Mogi Mobi Transporte de Passageiros Ltda. 33 18 - - - - - -
Original Veículos Ltda. 16 2 (10) (36) - 1 (13) -
JSL Corretora e Administradora de Seguros Ltda. 8 4 - - - 11 - -
Movida Locação de veículos S.A - - (2) (8) - - (28) -
Movida Participações S.A - 3 (45) (131) - - (563) -
BBC Leasing S.A.Arrendamento 
 Mercantildamento Mercantil 2.302 592 (150) (646) - - - -
Ribeira empreendimentos imobiliários Ltda - - - (2.231) - - (1.388) -

4.432 2.419 (267) (3.257) 3 200 (3.125) (1.253)
Total 11.284 4.325 (1.454) (3.257) 2.171 200 (3.181) (1.253)

Total do imposto diferido passivo (589) (589)
Total do imposto diferido ativo, líquido 6.656 5.080
Tributos diferidos ativos 6.656 5.080
Total do imposto diferido, líquido 6.656 5.080
A movimentação dos ativos fiscais diferidos é apresentada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2019  7.219
IRPJ / CSLL diferidos reconhecidos no resultado (2.139)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 5.080
IRPJ / CSLL diferidos reconhecidos no resultado 1.576 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 6.656 
19.3 Conciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição so-
cial Os valores correntes são calculados com base nas alíquotas atualmente 
vigentes sobre o lucro contábil antes do IRPJ e CSLL, acrescido ou diminuído 
das respectivas adições, exclusões e compensações permitidas pela legisla-
ção vigente.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 71.070 28.832
Alíquotas nominais 34% 34%
IRPJ e CSLL calculados às alíquotas nominais  (24.164) (9.803)
Incentivos Fiscais – PAT 24 24
Despesas indedutíveis  (233) (204)
Juros sobre capital próprio 2.866 -
IRPJ e CSLL apurados (21.507) (9.983)
Corrente  (23.083) (7.844)
Diferido  1.576 (2.139)
IRPJ e CSLL no resultado  (21.507) (9.983)
Alíquota efetiva 30,3% 34,6%
As declarações de imposto de renda da Empresa estão sujeitas à revisão das 
autoridades fiscais por um período de cinco anos a partir do fim do exercício 
em que são entregues. Em virtude destas inspeções, podem surgir impostos 
adicionais e penalidades os quais seriam sujeitos a juros. A Administração é 
de opinião de que todos os impostos têm sido pagos ou provisionados de for-
ma adequada. 20. Depósitos judiciais e provisão para demandas judiciais 
e administrativas A Empresa no curso normal de seus negócios, apresenta 
demandas cíveis, tributárias e trabalhistas em fórum administrativo e judicial, 
e depósitos e bloqueios judiciais feitos em garantia dessas demandas. Com 
suporte da opinião de seus assessores jurídicos foram constituídas provisões 
para cobertura das prováveis perdas relacionadas a essas demandas e, quan-
do aplicável, estão apresentadas líquidas dos seus respectivos depósitos judi-
ciais. 20.1 Depósitos judiciais Os depósitos e bloqueios judiciais referem-se 
a valores depositados em conta ou bloqueios de saldos bancários determi-
nados em juízo, para garantia de eventuais execuções exigidas em juízo, ou 
valores depositados em acordo judicial em substituição de pagamentos de 
tributos ou contas a pagar que estão sendo discutidas em juízo.

31/12/2021  31/12/2020
Trabalhistas  1.486 3.412
Tributários  1.769 -
Cíveis  1.099 -
Total 4.354 3.412
20.2 Provisão para demandas judiciais e administrativas A Empresa é 
parte em processos administrativos e judiciais, oriundos do curso normal de 
suas operações. Esses processos envolvem assuntos de natureza previden-
ciária, trabalhista, tributária e cível. Com base nas informações e avaliações 
de seus assessores jurídicos, internos e externos, a Administração mensurou 
e reconheceu provisões para as contingências em montante estimado do valor 
da obrigação e que refletem a saída de recursos esperada. A Administração 
da Empresa acredita que a provisão para perdas prováveis é suficiente para 
cobrir eventuais perdas com processos administrativos e judiciais, conforme 
apresentado a seguir: 

31/12/2021 31/12/2020
Trabalhistas 1.166 1.851
Cíveis 1.033 1.089
Total 2.199 2.940
A movimentação das provisões para demandas judiciais e administrativas 
para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 é apresentada conforme a 
seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.750
 (+) Adições 465
 (-) Reversões (275)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.940
 (+) Adições 98
 (-) Reversões (839)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 2.199
Trabalhistas As reclamações trabalhistas ajuizadas contra a Empresa estão 
relacionadas, principalmente, a pedidos de pagamento de horas extras, dife-
renças de comissões, adicional de insalubridade e ações promovidas por em-
pregados de empresas terceirizadas devido à responsabilidade subsidiária. 
Cíveis Os processos de natureza cível referem-se, principalmente, a pedidos 
indenizatórios, relacionados a venda de veículos. 20.3 Perdas possíveis não 
provisionadas no balanço A Empresa, está sendo reclamada em determi-
nadas demandas cíveis, trabalhistas e tributárias nas esferas judicial e admi-
nistrativa, cuja probabilidade de perda é considerada pelos administradores e 
seus assessores jurídicos como possível, e para as quais, portanto, não são 
constituídas provisões. Os valores totais em discussão são os seguintes:

31/12/2021 31/12/2020
Trabalhistas (i)  367 245
Cíveis (ii)  6.822 6.831
Tributárias (iii)  5.112 2.347
Total 12.301 9.423
(i) As reclamações trabalhistas ajuizadas contra a Empresa estão relaciona-
das, principalmente, a pedidos de pagamento de horas extras, diferenças de 
comissões, adicional de insalubridade e ações promovidas por empregados 
de empresas terceirizadas devido à responsabilidade subsidiária; (ii) Os pro-
cessos de natureza cível, referem-se, principalmente a pedidos indenizatórios 
contra a Empresa, relacionadas a venda de veículos; e (iii) As demandas tribu-
tárias referem-se a processos administrativos movidos pela Empresa em ques-
tionamento de autos de infração emitidos em processos de fiscalização, cujos 
objetos a Empresa não concorda, e outros processos movidos para questionar 
a legitimidade de cobrança de certos tributos. 21. Patrimônio líquido 21.1 
Capital social O capital social da Transrio, totalmente subscrito e integraliza-
do em 31/12/2021 é de R$ 145.420 (R$ 121.920 em 31/12/2020) divididos em 
145.420.177 quotas (191.299.341 em 31/12/2020). Conforme Assembleia Ge-
ral Extraordinária (“AGE”) realizada em 30/09/2021, a Vamos Locação resol-
veu agrupar as quotas da Transrio na proporção de 1,56905398753889 para 
1, de modo que o capital da sociedade, representado po 191.299.341 quotas 
com valor nominal de R$ 0,6373267 cada uma, passou a ser representado 
por 121.920.177 quotas com valor norminal de R$ 1,00 cada uma. Na mes-
ma data, a Vamos Locação resolveu aumentar o capital da Sociedade de R$ 
121.920 para R$ 145.420, um aumento portanto de 23.500 novas quotas de 
valor nominal a R$ 1,00 cada uma, totalmente subscrita e integralizadas pela 
única sócia Vamos Locação contra a Sociedade, em razão de Adiantamentos 
para Futuro Aumento de Capital (AFAC). Em 29/10/2021, conforme descrito 
na nota 1.1, as quotas da Transrio foram transferidas pelo contrato de compra 
e venda, em sua totalidade, da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e 
Equipamentos S.A. para a Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela Ltda. 
21.2 Distribuição de lucros Durante o exercício de 2019, parte do resultado 
do exercício e de lucros acumulados de exercícios anteriores foram destina-
dos como dividendos no montante de R$ 3.414, que foram pagos durante o 
exercício de 2020 para sua controladora Vamos Locação. Durante o exercí-
cio de 2020, não houve destinação de resultados a título de dividendos. Em 
30/09/2021, foi aprovada a destinação de dividendos nos montantes de R$ 
61.339 (R$ 39.081 dividendos intercalares e R$ 22.258 dividendos intermediá-
rios) e juros sobre capital próprio de R$ 8.430 (R$ 7.164 líquido de imposto de 
renda retido na fonte), respectivamente, para a Vamos Locação. Não houve 
destinação correspondente ao resultado posterior à reestruturação societária 
mencionada acima. 22. Receita líquida de venda de prestação de serviços 
a) Fluxos de receitas A Empresa gera receita principalmente pela venda de 
veículos novos e usados, mercadorias e prestação de serviços. Abaixo apre-
sentamos a conciliação entre as receitas brutas para fins fiscais e a receita 
apresentada nas demonstrações de resultado do exercício:

31/12/2021 31/12/2020
Receita bruta fiscal 686.269 410.338
Menos:
(-) Impostos sobre vendas (i)  (52.740) (30.527)
(-) Devoluções, desconto e abatimentos  (9.662) (11.017)
Total da receita líquida 623.867 368.794
(i) Impostos incidentes sobre vendas consistem principalmente em ICMS (alí-
quota de 7% a 19%), impostos municipais sobre serviços (alíquota de 2% a 
5%), contribuições relacionadas ao PIS (alíquota de 0,65% ou 1,65%) e a 
COFINS (alíquota de 3% ou 7,65%). b) Desagregação das receitas de con-
tratos com clientes Na tabela seguinte, apresenta-se a composição analítica 
da receita de contratos com clientes das principais linhas de negócio.

31/12/2021 31/12/2020
Principais produtos e serviços
Receita de prestação de serviços  34.963 47.042
Receita com venda de peças e acessórios  179.279 92.651
Receita de venda de veículos novos  384.983 205.299
Receita de venda de veículos usados  24.642 23.802
Total da receita líquida 623.867 368.794
23. Gastos por natureza As informações de resultado da Empresa são apre-
sentadas por função. A seguir está demonstrado o detalhamento dos gastos 
por natureza:

31/12/2021 31/12/2020
Custo de veículos novos (292.528)  (177.784)
Custo de veículos usados (18.294)  (18.159)
Depreciação e amortização (8.054)  (8.640)
Custo de vendas de peças (132.525)  (65.434)
Pessoal e encargos (60.534)  (45.782)
Provisão (reversão) para demandas judiciais 
e administrativas 741  (190)
Serviços prestados por terceiros (13.139)   (3.034)
Propaganda e publicidade (1.381)  (1.183)
Despesas tributárias (859)  (943)
(Provisão) reversão para perdas esperadas 
(“impairment”) de contas a receber (187)  62 
(Provisão) reversão para perdas nos estoques (161)  273 
Energia elétrica (1.030)  (1.354)
Comunicação (165)  (159)
Viagens, refeições e estadias (2.866)  (1.340)
Aluguéis de imóveis -  (5)
Baixas de outros ativos imobilizados (572)  (1.370)
Créditos de impostos extemporâneos (i) 129  1.376 
Outra custos e despesas, líquidas (ii) (16.603)  (11.216)

(548.028) (334.882)

18. Remuneração dos administradores A remuneração paga ao pessoal-
-chave da Administração, composto pela diretoria, inclui todos os encargos 
sociais e benefícios, os quais foram registradas na rubrica “Despesas admi-
nistrativas”, e estão resumidas conforme a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Remuneração fixa  (1.440) (1.421)
Remuneração variável  (1.814) (1.143)
Benefícios  (40) (39)
Total  (3.294) (2.603)
A Administração não possui benefícios pós-aposentadoria nem outros benefí-
cios relevantes de longo prazo. 19. Imposto de renda e contribuição social 
19.1 Imposto de renda e contribuição social a recuperar

31/12/2021 31/12/2020
Saldo negativo IRPJ exercícios anteriores 2.322 2.157
Saldo negativo CSLL exercícios anteriores 358 267
Antecipação IRPJ 112 103
Antecipação CSLL 5 3

IRRF retido por clientes 527 39
CSLL retido por clientes 356 95
IRRF sobre aplicações financeiras 37 304
Total 3.717 2.968
Os saldos registrados no ativo referem-se a tributos que serão compensados 
no recolhimento de outros tributos federais. 19.2 Imposto de renda e contri-
buição social diferidos

31/12/2021 31/12/2020
Imposto diferido ativo
Provisão para demandas judiciais e administrativas 748 1.000
Provisão para perdas esperadas 
 (impairment) do contas a receber 1.999 1.933
Provisão para obsolescência de estoque 129 74
Perdas sobre créditos incobráveis - 1.808
Outras provisões 4.369 854
Total do imposto diferido ativo 7.245 5.669
Imposto diferido passivo
Constituição de IRPJ / CSLL sobre 
 realização fiscal do ágio (589) (589)
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(...continuação) TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA.
CNPJ nº 11.726.521/0001-47

Custo das vendas e prestações de serviços (456.129)  (274.274)
Despesas comerciais (27.934)  (22.980)
Despesas administrativas (70.680)  (43.852)
Reversão (provisão) para perdas esperadas 
(“impairment”) de contas a receber (187)  62 
Outras receitas operacionais 9.719  8.979 
Outras despesas operacionais (2.817)  (2.817)

  (548.028) (334.882)
(i) É composto de créditos extemporâneos de PIS e COFINS relacionados a 
temas já pacificados no âmbito administrativo e judicial. (ii) É composto subs-
tancialmente por custos com renovação de frota, centro de serviços adminis-
trativos (CSA) entre empresas, resultado de veículos avariados, entre outros.
24. Resultado financeiro 31/12/2021 31/12/2020
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 513 175
Juros ativos 988 842
Variação monetária - 52
Receita financeira total  1.501 1.069

Despesas Financeiras
Juros sobre empréstimos, 
 arrendamentos por direito de uso (4.594) (5.353)
Despesas bancárias (403) (324)
Imposto sobre operações financeiras - IOF (199) (70)
Juros passivos (176) (47)
Outras despesas financeiras (898) (355)
Despesa financeira total  (6.270) (6.149)
Resultado financeiro líquido (4.769) (5.080)
25. Informações suplementares dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa, pelo método indireto, são preparadas 
e apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2)- De-
monstração dos Fluxos de Caixa. Abaixo estão demonstradas essas aquisi-
ções sem efeito de saída de caixa:

31/12/2021 31/12/2020
Reconciliações entre as adições do 
 imobilizado e adições do fluxo de caixa:
Total de adições do imobilizado (nota 11) 22.568 10.449

Adições de arrendamentos por direito 
 de uso (nota 11) (8.939) (5.340)

13.629 5.109
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Imobilizado para investimento 13.629 5.109
Outras transações que não afetam caixa 
Adição de contratos de arrendamentos por direito de uso    8.939 5.340
26. Eventos subsequentes 26.1 Situação Ucrânia e Rússia A Empresa 
tem acompanhado os desdobramentos do conflito entre a Ucrânia e a Rús-
sia e entende que, considerando que não possui quaisquer tipos de relacio-
namentos diretos com clientes ou fornecedores desses países, os principais 
impactos econômicos estão relacionados com a alta de preços de commodi-
ties, em especial aquelas relacionadas a gás natural e petróleo, em função 
das altas nos preços de combustíveis no Brasil. A administração não identifi-
cou impactos nas presentes demonstrações financeiras e não espera efeitos 
relevantes no desempenho de suas atividades e em sua posição patrimonial 
decorrentes do cenário descrito.Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli

Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores
Relatório dos Auditores Independentes

Paulo Cézar dos Reis Alves 
CRC 1SP211534/O-3

Aos Administradores e quotistas Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas e 
Motores Ltda. Opinião Examinamos as demonstrações financeiras da Trans-
rio Caminhões, Ônibus, Máquinas e Motores Ltda. (“Empresa”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respec-
tivas 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 con-
tábeis 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 Trans-
rio Caminhões, Ônibus, Máquinas e Motores Ltda. 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. Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, 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 Empresa, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos Valores 
correspondentes ao exercício anterior O exame das demonstrações finan-
ceiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi conduzido sob a 
responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório 
de auditoria sem ressalvas, com data de 07 de maio de 2021. Responsabi-
lidades da administração e da governança pelas demonstrações finan-
ceiras A administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Empresa são aqueles 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 con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança 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 re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das 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 profissio-
nal 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 detec-
ção 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. • Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-

nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles inter-
nos da Empresa. • 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 administra-
ção, 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 Empresa. 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 Empresa 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 essas demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos 
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, 
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2022
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. 

(Nova denominação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes)
CRC 2SP000160/O-5

Priscila da Costa e Silva Paschoal Gomes
Contadora CRC 1SP222241/O-0

ROCHA MIRANDA FILHOS S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF nº 33.131.996/0001-23 

Balanço Patrimonial - Em R$

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de Dezembro de 2021

Demonstração do Resultado do Exercício - Em R$

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/2021 - Em R$

Demonstração do Fluxo de Caixa - Em R$Relatório da Administração: Srs. Acionistas; cumprindo disposição legal, apresentamos as Demonstrações referentes ao exercício de 2021. A Diretoria.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima. Rio de Janeiro, 31/12/2021
Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio – Diretor; Adenilson Salotto de Almeida – Contador – CRC/RJ 081.865/O-4 CPF 016.967.057-03

Histórico

Capital 
Realiza-

do

Lucros ou 
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldo em 31.12.2020 9.400 (2.622) 6.778
Retificação de erros de exercícios anteriores - 2.702 2.702
Prejuízo Acumulado - (58) (58)
Saldo em 31.12.2021 9.400 23 9.423

1) Rocha Miranda Filhos S.A. Administração e Participações tem por ob-
jeto social a administração de bens próprios e participação em outras socie-
dades. 2) As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são: a) Os 
estoques são avaliados pelo custo específico de aquisição; b) A depreciação é 
calculada pelo método linear, pelas taxas permitidas pela legislação tributária; 
3) A participação em Coligadas/Controladas refere-se à participação acionária 
de 40% na Companhia Industrial Odeon, CNPJ 33.270.034/0001-55 repre-
sentados por 1.200.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cujo 
Patrimônio Líquido encontra-se assim representado: Cia Industrial Odeon - 
31/12/2021. Capital Social - 6.650.000,00. Patrimônio Líquido - 6.715.376,06.  
4) O Capital Social totalmente integralizado é de R$9.400.000,00; sendo re-
presentado por 542.440 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

2021 2020
Ativo 9.823 9.901
Ativo Circulante 6.721 6.726
Disponivel 759 726
Caixa Geral 24 24
Bancos conta Movimento 1 -
Aplicação Financeira Liquidez Imediata 734 701
Contas a Receber 9 47
Clientes - Alugueis 9 47
Estoques 5.925 5.925
Imoveis a Comercializar 5.921 5.921
Terrenos em Buzios 4 4
Outros Creditos 28 28
Adiantamento a Terceiros 27 27
Empréstimos a Empregados 1 1
Ativo Não-Circulante 3.102 3.176
Ativo Realizável a Longo Prazo 261 306
Depositos Judiciais s/ Processos 259 259
Mutuo c/ Coligadas 2 46
Investimentos 2.829 2.866
Participação em Coligadas 2.829 2.866
Imobilizado 12 4
Imobilizados - Custo 176 166
Depreciação Acumulada (164) (163)
Intangível - -
Intangível - Custo 12 12
Amortização Acumulada (12) (12)

2021 2020
Passivo 9.823 9.901
Passivo Circulante 38 35
Impostos e Contribuições a Recolher 29 27
Contas a Pagar 5 5
Provisões de Férias e 13º Salario 3 3
Passivo Não-Circulante 362 3.088
Credito com Acionistas/Coligadas 362 3.088
Patrimonio Liquido 9.423 6.778
Capital Social 9.400 9.400
Lucro/Prejuízo do Período 23 (2.622)

2021 2020
Renda de Aluguéis 572 548
Receita Operacional Bruta 572 548
Pis (4) (4)
Cofins (17) (16)
Deduções da Receita Bruta (21) (20)
Receita Operacional Liquida 551 528
Lucro Bruto 551 528
Despesas Gerais e Administrativas (756) (754)
Despesas/Receitas Financeiras 201 (354)
Outras Receitas/Despesas Operacionais - (35)
Despesas Operacionais (555) (1.142)
Prejuízo Operacional (4) (614)
Participação dos Funcionários (1) -
Prejuízo Antes do IRPJ e CSLL (5) (614)
Provisao CSLL (20) (18)
Provisao IRPJ (33) (30)
Lucro (Prejuízo) Liquido do Exercicio (58) (661)
Lucro (Prejuízo) por Ação (0,11) (1,11)
Valor Patrimonial da Ação 17,37 12,50

1 - Fluxo de Caixa da Atividade Operacional 2021 2020
Lucro/Prejuízo Liquido do Exercicio (58) (661)
Ajustes
Depreciacao e Amortizacao 2 1
Resultado de Equivalencia patrimonial (37) 457
Aumento/Redução de Contas a Receber (38) 47
Aumento/Redução de Outras Contas do Ativo 33 (282)
Reducao/Aumento de Fornecedores/Empregados/Administradores 1 (25)
Reducao/Aumento de Impostos e Contribuicoes 3 1
Aumento/Redução de Outras Contas do Passivo (2.041) (17)
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional (2.135) (479)
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento - -
Amortizacao de Mutuo (45) (46)
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento (45) (46)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos - -
Contrato de Mútuo de Coligadas/Controladas (2.726) 843
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento (2.726) 843
4 - Caixa Gerado ou Consumido - -
(=)Variação no Disponível (1+2+3) (4.906) 318
5 - Saldo do Disponível no Início do Exercício 3.279 2.961
Saldo do Disponível no Final do Exercício (4+5) (1.627) 3.279

COMPANHIA INDUSTRIAL ODEON
CNPJ/MF nº 33.270.034/0001-55

Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima. Rio de Janeiro, 31/12/2021. 
Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio – Diretor;

Adenilson Salotto de Almeida – Contador – CRC/RJ 081.865/O-4 -
CPF 016.967.057-03

Balanço Patrimonial - Em R$

Demonstração do Fluxo de Caixa - Em R$

Demonstração do Resultado do Exercício - Em R$

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 - Em R$

Notas Explicativas à Demonstrações Contábeis de Dezembro 2021

Relatório da Administração: Srs. Acionistas; cumprindo disposição legal, apresentamos as Demonstrações referentes ao exercício de 2021. A Diretoria.

1) Companhia Industrial Odeon tem por objeto social a administração de bens pró-
prios e participação em outras sociedades. 2) As principais práticas contábeis ado-
tadas pela sociedade são: a) Os estoques são avaliados pelo custo específico de 
aquisição; b) A depreciação é calculada pelo método linear, pelas taxas permitidas 

pela legislação tributária; 3) A participação em Coligadas/Controladas refere-se à 
participação acionária de 99,99% na empresa São Bento Apicu Empreendimen-
tos & Participacoes Ltda., CNPJ 33.270.026/0001-09 representados por 4.499.934 
Quotas de capital social, cujo Patrimônio Líquido encontra-se assim representado: 

São Bento Apicu Empreendimentos & Participacoes Ltda.- 31/12/2021. Capital 
Social -  4.500.000,00. Patrimônio Líquido - 3.570.142,64. 4) O Capital Social total-
mente integralizado é de R$6.650.000,00; sendo representado por 3.000.000 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Histórico

Capital 
Reali- 
zado

Reservas
Reserva 

Legal

Lucros ou  
Prejuízos  

Acumulados Total
Saldo em 31.12.2020 6.650 57 8 6.715
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício - - 407 407
Dividendos a distribuir - - (50) (50)
Saldo em 31.12.2021 6.650 57 365 7.072

2021 2020
Ativo 7.314 7.412
Ativo Circulante 3.410 3.547
Disponivel 1.235 1.368
Caixa Geral 4 4
Bancos conta Movimento 41 17
Aplicação Financeira Liquidez Imediata 1.190 1.346
Contas a Receber 5 4
Clientes - Alugueis 5 4
Créditos de Empregados 18 12
Adiantamentos de Salários 13 7
Empréstimos a Empregados 5 5
Estoques 2.062 2.063
Terrenos em Buzios 20 21
Imoveis 2.042 2.042
Outros Creditos 89 100
Adiantamento a Terceiros 89 100
Ativo Não-Circulante 3.904 3.865
Ativo Realizável a Longo Prazo 320 329
Processos Judiciais 280 280
Depositos Judiciais s/ Processos 106 106
Cobrança em Atraso/Judicial 173 173
Creditos c/ Acionistas/Coligadas 40 49
Mutuo c/ Coligadas 40 49
Investimentos 3.570 3.519
Participação em Coligadas 3.570 3.519
Imobilizado 14 16
Imobilizados - Custo 75 75
Depreciação Acumulada (61) (58)
Intangível - -
Intangível - Custo 17 17
Amortização Acumulada (17) (17)
Passivo 7.314 7.412

2021 2020
Passivo Circulante 34 489
Impostos e Contribuições a Recolher 26 24
Contas a Pagar 1 5
Provisões de Férias e 13º Salario 8 7
Dividendos e Participações a Pagar - 453
Passivo Não-Circulante 208 208
Receitas Diferidas 208 208
Patrimonio Liquido 7.072 6.715
Capital Social Subscrito 6.650 6.650
Reserva Legal (5%) 57 57
Lucro/Prejuizo do Período 365 8

1 - Fluxo de Caixa da Atividade Operacional 2021 2020
Lucro/Prejuízo Liquido do Exercicio 407 1.144
Ajustes
Depreciacao e Amortizacao 3 3
Resultado de Equivalencia patrimonial 51 44
Aumento/Redução de Contas a Receber 1 (26)
Aumento/Reduçao de Outras Contas do Ativo (138) 1.082
Aumento/Redução de Fornecedores/Empregados/Administradores 5 5
Aumento/Reducao de Impostos e Contribuicoes (18) (18)
Aumento/Redução de Outras Contas do Passivo - -
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional 311 2.234
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento de Dividendos (500) -
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento (500) -
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Contrato de Mútuo com Coligadas/Controladas (9) 34
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento (9) 34
4 - Caixa Gerado ou Consumido
(=)Variação no Disponível (1+2+3) (198) 2.268
5 - Saldo do Disponível no Início do Exercício 6.564 4.296
Saldo do Disponível no Final do Exercício (4+5) 6.366 6.564

2021 2020
Venda de Terrenos 1.025 1.608
Renda de Aluguéis 150 292
Receita Operacional Bruta 1.175 1.900
Pis (8) (12)
Cofins (35) (57)
Deduções da Receita Bruta (43) (69)
Receita Operacional Liquida 1.132 1.830
Custo das Terras Vendidas - (1)
Lucro Bruto 1.131 1.830
Despesas com Vendas - (4)
Despesas Gerais e Administrativas (797) (688)
Despesas/Receitas Financeiras 128 90
Outras Receitas/Despesas Operacionais (6) (9)
Despesas Operacionais (675) (611)
Lucro/Prejuízo Operacional 457 1.219
Lucro/Prejuízo Antes do IRPJ e CSLL 457 1.219
Provisao CSLL (21) (29)
Provisao IRPJ (29) (46)
Lucro/Prejuízo Liquido do Exercicio 407 1.144
Lucro/Prejuízo por Ação 0,14 0,38
Valor Patrimonial da Ação 2,36 2,24

Assine o jornal

Monitor Mercantil
(21) 3849-6444


	MM_01
	MM_02
	MM_03
	MM_04
	MM_05
	MM_06
	MM_07
	MM_08
	MM_09
	MM_10
	MM_11
	MM_12

