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Antaq debate 
licitação de 
terminal do 
Porto de Santos

A Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq) rea-
lizou a audiência pública para o 
processo de licitação do terminal 
STS10, na margem direita do Por-
to de Santos, no litoral paulista. 
Além da apresentação do modelo 
proposto pela Empresa de Pla-
nejamento e Logística (EPL), foi 
aberto espaço para receber contri-
buições da sociedade para aperfei-
çoamento do processo.

O contrato tem prazo de 25 
anos, prorrogáveis até o máximo 
de 70 anos. A área atual do termi-
nal é de 423 mil metros quadra-
dos. Mas a previsão é que após 
investimentos de expansão, que 
devem avançar sobre a água, o ter-
minal chegue a ter mais de 600 mil 
metros quadrados.

Os investimentos, estimados 
em R$ 3,28 bilhões, incluem a 
construção de um cais de atraca-
ção de 1,2 quilômetro, dragagem 
das áreas de atracação e aquisição 
de equipamentos.

A ampliação deve aumentar a 
capacidade de movimentação de 
330 mil TEUs para 2,3 milhões de 
TEUs de carga a partir de 2028. 
Cada TEU corresponde a carga 
que um contêiner marítimo pa-
drão é capaz de transportar.

A previsão é que o longo do 
contrato, o novo administrador 
do terminal obtenha R$ 27,8 bi-
lhões em receitas.

A licitação deve ser baseada no 
maior valor de outorga. Há ainda 
um valor que deve pago como ar-
rendamento mensal, que tem uma 
parte fixa, estimada em R$ 6,2 mi-
lhões.

Pior que PIB do Brasil, 
só nos países em guerra
Projeção melhora, mas ainda é pior que nos demais

As projeções para a eco-
nomia mundial, revisa-
das nesta terça-feira pelo 

Fundo Monetário Internacional 
(FMI), trazem uma boa notícia e 
duas ruins para o Brasil. O FMI 
elevou a previsão de crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro para 2022, de 0,3% (fei-
ta em janeiro) para 0,8%. O País 
é um dos poucos que tiveram au-
mento.

Apesar da melhora, a econo-
mia do Brasil deverá ter o pior 
resultado entre os demais países 
e grupos destacados pelo levan-
tamento, com exceção da Rússia 

(queda de 8,5%) e “Economias 
emergentes e em desenvolvi-
mento da Europa” (retração de 
2,9%) – entre os quais a Ucrâ-
nia (perda de 35%). Portanto, 
excluindo os países em guerra, 
o Brasil ficará com a lanterna 
mundial.

A segunda notícia ruim é que 
a projeção para 2023 não mostra 
grande melhora. O FMI espera 
que o PIB brasileiro cresça 1,4%, 
pouco melhor apenas que Rei-
no Unido (1,2%) e as economias 
emergentes da Europa (1,3%) e 
igual a França e África do Sul.

Se as projeções se confirma-

rem, o Brasil – que já foi a sexta 
maior economia mundial e alme-
java o quinto lugar, na década de 
2010, nos governos do PT, e caiu 
para 13º no ano passado – se dis-
tancia mais dos seus pares. Coreia 
do Sul (10º) e Austrália (12º) cres-
cerão mais que o Brasil: o FMI 
projeta 2,5% (2022) e 2,9% (2023) 
para a economia coreana e 4,2% 
e 2,5%, respectivamente, para a 
australiana.

Como a projeção para o cresci-
mento da população brasileira em 
2022, feita pelo IBGE, é de 0,7%, 
o PIB per capita ficará pratica-
mente estável.

FMI reduz previsão de crescimento 
mundial em 2022 e alerta para inflação

Os danos econômicos 
do conflito na Ucrâ-
nia contribuirão para 

uma desaceleração significativa 
do crescimento global em 2022 
e aumentarão a inflação, analisa 
o FMI. Os preços dos combustí-
veis e dos alimentos aumentaram 
rapidamente, atingindo com mais 
força as populações vulneráveis 
em países de baixa renda.

O crescimento global deve-
rá desacelerar de uma estimativa 
de 6,1% em 2021 para 3,6% em 

2022 e 2023. Isso significa 0,8 e 
0,2 ponto percentual menor para 
2022 e 2023 do que o projetado 
em janeiro.

Além de 2023, o crescimento 
global deverá cair para cerca de 
3,3% no médio prazo. Os aumen-
tos nos preços das commodities 
induzidos pela guerra e as cres-
centes pressões sobre os preços 
levaram a projeções de inflação 
para 2022 de 5,7% nas economias 
avançadas e 8,7% nos mercados 
emergentes e economias em de-

senvolvimento – 1,8 e 2,8 pontos 
percentuais acima do projetado 
em janeiro passado.

Diante da pressão, o Fundo in-
sistiu em políticas ultrapassadas: 
“É extremamente importante 
apertar a política monetária nes-
te momento, a fim de evitar um 
desancoradouro das expectativas 
de inflação”, disse Tobias Adrian, 
diretor do Departamento de Mer-
cados Monetários e de Capitais do 
FMI, em uma entrevista coletiva 
virtual.

Diretor do Fundo defende velhas políticas

Petrobras bate 
recorde e fica 
com campos 
maduros

A Petrobras bateu recorde na-
cional no tempo de construção 
de um poço em águas profundas, 
alcançando a marca de 35 dias, 
no campo de Marlim, na Bacia de 
Campos. O recorde anterior no 
país foi de 44 dias, batido em 2021 
no campo de Golfinho, na mesma 
bacia.

Segundo a estatal, a construção 
desse poço faz parte do maior 
programa de recuperação de um 
ativo maduro em andamento na 
indústria offshore mundial: a re-
vitalização dos campos de Marlim 
e Voador. “A expectativa é que 
Marlim represente um divisor de 
águas em projetos de recupera-
ção de campos maduros de gran-
de porte, abrindo caminho para a 
companhia investir em outras ini-
ciativas similares. Mesmo depois 
de completar 30 anos de produ-
ção, o campo continua se reno-
vando e trazendo novas oportuni-
dades para a companhia”, afirmou 
o diretor de Desenvolvimento da 
Produção da Petrobras, João Hen-
rique Rittershaussen.

A Petrobras encerrou, há pou-
co tempo, o processo que visava a 
venda de 50% de participação nas 
concessões do Polo Marlim, por 
considerar que os campos estão 
alinhados ao seu plano estratégi-
co. Página 6

Alemanha ia 
gastar 60%  
mais com óleo  
e gás russos

Em 2022, a Alemanha teria que 
pagar 60% a mais do que no ano 
passado pela energia que importa 
da Rússia, com a conta total proje-
tada subindo para um recorde de 
€ 32 bilhões (cerca de R$ 162 bi-
lhões), de acordo com um estudo 
publicado pelo Greenpeace.

Os pagamentos projetados da 
Alemanha para o petróleo russo 
aumentariam 25%, para € 14,2 bi-
lhões, e sua conta de gás poderia 
dobrar para € 17,6 bilhões.

De acordo com o Departamen-
to Federal de Estatística (Desta-
tis), a taxa de inflação na Alema-
nha atingiu 7,3% em março, o 
nível mais alto em 40 anos.

A aproximação entre Alemanha 
e Rússia, concretizada no gasodu-
to Nord Stream 2, foi repelida pe-
los Estados Unidos.

 Yang Chenglin/Xinhua
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O Império do 
Capital Financeiro 
não tem um Esta-

do, uma capital

Reflexões para teoria do Estado Nacional: capitalismo e imperialismos
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Luiz Gama (1830–
1882), advogado 
e intelectual inde-

pendentista social brasilei-
ro, dentre suas poesias, es-
creveu: “Vejo os traidores 
em chusma, vendendo as 
almas impuras, remexen-
do as sepulturas, por preço 
d’áureo metal.”

Foi com a ampliação do 
uso da moeda, já antevista 
por Aristóteles, que a so-
ciedade entrou em novo 
sistema, o capitalista, no 
qual a moeda passa a ter 
significado, até mesmo sem 
existência física (bitcoins, 
transferências eletrônicas) 
e ser a unidade de medida 
para tudo e todos: a vida 
individual, as relações entre 
as pessoas, as sociedades, 
os negócios, tudo o que, de 
algum modo, encontre ex-
pressão monetária, a moeda 
de ouro da poesia citada, 
até os sentimentos. Embo-
ra possamos entender que 
capitalismo não seja a pala-
vra mais adequada, já vimos 
exemplos históricos de con-
testadas, embora adotadas, 
denominações.

O historiador francês 
Pierre Deyon (1927–2002), 
em dos mais conhecidos de 
seus livros, Le mercantilisme 
(1969), escreve na Introdu-
ção: “O mercantilismo foi 
definido e batizado pelos 
seus adversários. Não é de 
espantar que lhe tenham 
dado o nome errado. Para 
melhor o desacreditarem, 
fingirem não reparar senão 
no seu aspecto comercial 
e conseguiram atribuir ao 
adjetivo mercantil um tom 
pejorativo e odioso. Ao de-
nunciarem no mercantilis-
mo o triunfo dos interesses 
egoístas dos mercadores, 
esqueceram-se de que ele 
era também um sistema 
manufatureiro, agrícola e 
toda uma concepção do po-
derio do Estado.”

Parece que Deyon tam-
bém visava o capitalismo. 
O capitalismo produtor de 
bens, de serviços, de enri-
quecimento das Nações, de 
congraçamento de povos, 
promotor de desenvolvi-
mentos tecnológicos, tam-

bém escraviza, pois quem 
coloca a moeda como o 
objetivo da existência está, 
desde logo, empobrecido, 
se aviltando.

As primeiras moedas, re-
presentativas de valores, sur-
gem no século 7 a.C. subs-
tituindo o escambo, a troca 
de bens por outros bens. Era 
um facilitador das trocas que 
os lídios, povo da Ásia Me-
nor, atual Turquia, criaram e 
logo ganhou adesão de to-
dos demais. Sem moeda não 
haveria Grécia, Macedônia, 
Roma, nem a evolução his-
tórica que reportamos, bre-
vemente, nos artigos ante-
riores desta série.

Quanto ao capitalismo, a 
primeira tarefa é demarcar 
seu limite temporal. Para 
o período que vai do sécu-
lo 12 ao 18, historiadores 
e analistas, com argumen-
tos respeitáveis, marcam o 
início do capitalismo. Sem 
qualquer dogmatismo, ape-
nas buscando sequenciar as 
ideias, entenderemos que 
povos da Europa, ao se lan-
çarem ao mundo ignoto, 
promoveram a transforma-
ção do que Jacques Mari-
tain (1882–1973) qualificou 
como “meios temporais ri-
cos” para atingir “fins espi-
rituais” (On the Philosophy of  
History, 1957). Ou seja, as 
aspirações materiais e espi-
rituais passaram a convergir 
na avaliação das pessoas, e 
ao valorá-las sob aspectos 
uniformes ingressamos no 
capitalismo.

Repassando os even-
tos no Ocidente, durante a 
Baixa Idade Média, vemos 
que o relativo isolamento 
europeu, pelas conquistas 
islâmicas ao sul e dos mon-
góis a leste, incentivou, a 
um tempo, o desenvolvi-
mento tecnológico e novas 
direções comerciais. E, pa-
ra estes fins, a ocorrência 
simultânea da formação de 
Reinos – centralização – e o 
fortalecimento dos burgos, 
vilas e cidades, no sentido 
oposto de descentralização, 
promoveram maior dina-
mismo econômico.

São exemplos a fabrica-
ção de novas armas e equi-
pamentos bélicos, estraté-
gias militares inovadoras, a 
imprensa, a bússola, novas 
concepções de caravelas 

entre outros. A partir do 
século 13, passam a ter pre-
eminência, sucessivamente, 
as cidades-estados italianas 
– Florença, Gênova, Vene-
za, Nápoles e Milão – e os 
Reinos Ibéricos – Portugal, 
Leão e Castela. Também na 
Itália, em Toscana, Frei Lu-
ca Pacioli lança, em 1494, 
seu Tratado da Contabilidade 
por Partidas Dobradas, padro-
nizando registros dos valo-
res, classificando-os e defi-
nindo critérios de cálculo, 
que lhe valerá o título de pai 
da Contabilidade.

Povo hábil nos negócios 
e criativo no uso das moe-
das, os judeus ganham po-
sição destacada naquelas 
sociedades, em todo lugar 
onde é necessário fazer in-
vestimentos e promover 
crescimento, enriquecimen-
to de pessoas, famílias, ins-
tituições e até populações.

Como afirmamos algu-
mas vezes nesta série, a his-
tória da sociedade humana, 
que é a história que nos le-
va aos Estados Nacionais, 
é construção do tempo, 
onde os sistemas de comu-
nicação têm importância 
fundamental. Porém nunca 
houve a vara de condão que 
transformasse, num piscar 
de olhos, abóbora em car-
ruagem!

Adotamos então, o que é 
também a percepção majo-
ritária, que o capitalismo é 
consequência do conjunto 
de eventos – econômicos 
(mercados de Flandres, 
1323); sociais (revolta dos 
camponeses franceses, 
1358, e “desordens” na 
Inglaterra, 1380); tecno-
lógicos (a debatida Escola 
de Sagres, 1443); milita-
res (Guerra dos 100 anos, 
1453); políticos (centraliza-
ção monárquica na França 
de Carlos VII, 1453) – que 
se concentram nos séculos 
14 e 15. Porém, conforme 
a perspectiva, pode ter se 
iniciado com a Magna Carta 
de João-sem-Terra (1215) 
e concluído com a missão 
do Padre Visitador jesuíta 
Alessandro Valignano ao 
Japão (1579).

O capitalismo aqui estu-
dado é o momento históri-
co, embora até se confunda 
com o sistema econômico, 
mas dele se distingue pois 

há muitas interpretações 
para este momento, confor-
me a ênfase da pesquisa: o 
já citado mercantilismo, no 
mundo econômico, o re-
criar das artes e seu pensa-
mento: o renascimento, ou, 
no plano espiritual, a apolo-
gética tomista ou filosófica, 
e suas oposições (cismas?) 
importante no retorno à 
dialética socrática para os 
campos da pedagogia e da 
filosofia.

Esta distinção é signi-
ficativa pois trataremos a 
seguir dos Imperialismos, 
e devemos afastar a ideia, 
verdadeiramente espiritual 
e devota (excluída a tauto-
logia ali presente), que o 
Manual de Economia Política 
(1959), do antigo Instituto 
de Economia da Academia 
de Ciências da URSS, dá aos 
fenômeno e processo eco-
nômicos:

“São engendrados por 
determinadas condições 
econômicas, independen-
temente da vontade dos 
homens, e perdem sua for-
ça com o desaparecimento 
destas condições. As leis 
econômicas são as leis do 
desenvolvimento das re-
lações de produção”. E, 
adiante: “Os homens não 
podem suprimir ou criar 
arbitrariamente as leis eco-
nômicas.”

Foi quando a sociedade 
passou a dar, a partir de de-
terminado tempo, valor à 
moeda, dissociado do bem 
que ela representava, como 
antevisto por Aristóteles 
(entre tantos episódios, o da 
falsa moeda), que se cons-
tituiu o capitalismo: o acú-
mulo da terra, dos bens e, 
ao fim, somente da moeda.

Vimos que o Lácio sub-
metera os 40 povos que ha-
bitavam próximos ao rio Ti-
bre, e os homogeneizou na 
designação romanos. Aos 
poucos, conquistando terri-
tórios em todas as direções, 
ampliando em tamanha 
grandeza a República, pre-
cisou também considerar 
romanos povos de outras 
etnias.

Porém esta forma gre-
gária e até democrática de 
crescer não sobreviveu à 
decadência. Ao fim da Ida-
de Média, as sociedades es-
tavam, não só estritamente 
definidas, como segregadas 
por motivos de origem e de 
religião.

O movimento de expan-
são do capitalismo também 
tomou o da homogeneiza-
ção, mas com o viés da su-
jeição: o Imperialismo. Ho-
mogêneos na servidão, em 
todo sentido, até na própria 
emissão de moeda, a senho-
riagem, que castra a Europa 
neste século 21.

O que torna diferente a 
invasão das terras das so-
ciedades ocidentais, como 
as realizou o persa Ciro II, 
o Grande, por volta de 550 
anos antes de Cristo, ou o 
huno Átila, 100 anos após, 
ou Alexandre da Macedô-
nia, outro século depois, 
ou mesmo Gengis Khan e 
Tarmelão, já na Baixa Idade 
Média, do que estamos de-
signando “Imperialismos”?

Temos dois momentos 
do alvorecer dos Impe-
rialismos. Aqueles empre-
endidos por emissários, 
guerreiros, aventureiros 
em nome dos reis ou dos 
reinos, e os empreendi-
mentos comerciais, mes-
mo quando a serviço de 
suas majestades.

No primeiro caso es-
tão a conquista portuguesa 
das cidades da Índia (Ca-
licute e Cochim) por Vas-
co da Gama (1469–1524) 
para o Rei Dom Manuel I 
(1469–1521), de Portugal, 
e as destruições do Império 
Azteca, por Hernán Cortés 
(1485–1547), e do Império 
Inca, por Francisco Pizarro 
(1478–1541), para a Rainha 
Isabel (1451–1504), de Cas-
tela.

No segundo caso já ire-
mos encontrar, pouco após 
a descoberta do Novo 
Mundo por Cristóvão Co-
lombo (1492), a “Casa de 
Contratación”, em Sevilha 
(Espanha), em 1503 para 
organizar o comércio do 
Império com a colônia.

Império e Colônia serão 
as organizações que passam 
a existir na fase do Imperia-
lismo, na história das socie-
dades humanas. “Império” 

é a designação de quem 
exerce o poder, “Colônia” 
de quem age conforme o 
interesse do “Império”. O 
largo período em que Im-
pério e Colônia foram uni-
dades territoriais distintas, 
separadas geograficamente, 
como o Reino inglês e suas 
colônias nas Américas ou 
na África ou na Ásia criou a 
ideia de que Império e Co-
lônia são entidades estatais 
distintas, fisicamente sepa-
radas.

No entanto, este conceito 
para uma Teoria do Estado 
Nacional não subsiste. Veri-
fiquemos o que está diante 
dos nossos olhos, neste sé-
culo 21.

O grande Império, domi-
nador de grande parte do 
mundo ocidental, é o Im-
pério do Capital Financeiro, 
ou o Sistema Financeiro, 
que não tem um Estado, 
uma capital, uma identifi-
cação nítida como tivemos, 
já no mundo capitalista, 
a Espanha, a Inglaterra, a 
França, os Países Baixos, o 
Império Russo e mesmo o 
Soviético, dominante pe-
la mesma ideologia, pelos 
mesmos princípios políti-
cos e socioeconômicos que 
levava para suas Colônias.

Onde está a sede do Im-
pério Financeiro? Nos 85 
paraísos fiscais espalhados 
pelo mundo, onde uns são 
territórios com administra-
ções próprias e específicas, 
outros apenas uma cida-
de, e outro, ainda, em um 
bairro autônomo na grande 
metrópole londrina: City, 
que tem gestão própria pa-
ra defender não o londrino 
ou, menos ainda, o inglês, 
mas o capital que está sob 
a guarda das instituições fi-
nanceiras lá estabelecidas, 
usufruindo, no entanto, de 
todos os direitos e vanta-
gens proporcionados pelo 
Reino Unido a seus habi-
tantes.

Nos próximos artigos 
desta série, buscaremos 
analisar os Impérios, cons-
tituídos na Era Capitalista, 
ou seja, a partir do século 
15 até nossos dias.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 

em Ciência Política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.
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Apoio estatal: o  
novo normal

A Allianz Trade, gigante do seguro de crédito co-
mercial, fez pesquisa sobre o ritmo das empresas 

exportadoras nos Estados Unidos, China, Reino Unido, 
França, Itália e Alemanha. Duas pesquisas foram realiza-
das – uma antes do início da invasão da Ucrânia e outra 
depois, envolvendo cerca de 3 mil companhias, para saber 
como o atual ambiente internacional está afetando os 
exportadores e sua disposição para fazer negócio.

O levantamento traz um detalhe interessante: a maio-
ria das empresas exportadoras (54%) receberam algum 
tipo de apoio estatal nos últimos 12 meses. Claro, a China 
(70%) distorce um pouco os resultados, mas na Itália o 
apoio beneficiou 60% das pesquisadas. Além disso, dois 
terços dos entrevistados confirmam que esse apoio, em 
parte, ajudou seus negócios a sobreviver à crise.

“Embora o pior da pandemia pareça ter ficado para 
trás, cerca de 50% dos exportadores europeus dizem que 
o apoio estatal com mais empréstimos garantidos pelo Es-
tado e subsídios diretos ajudaria seus negócios a suportar 
melhor o impacto da guerra [na Ucrânia]. De fato, mesmo 
antes do início da guerra, mais de 30% de todas as em-
presas pesquisadas esperavam apoio estatal para financiar 
suas atividades em 2022. O apoio financeiro estatal parece 
ter se tornado um ‘novo normal’ para algumas empresas”, 
relata a Allianz Trade.

Não pegou

No Brasil, fala-se em leis e normas que “não pegam”. É 
o caso da portaria publicada pelo Detran-RJ no Diário Ofi-
cial em 27 de janeiro que obriga clínicas credenciadas para 
realização de exames de aptidão física e mental e avaliação 
psicológica passem a aceitar o pagamento em cartão de 
débito, pix ou transferência bancária. Até então, as clínicas 
aceitavam somente dinheiro vivo, por algum motivo não 
conhecido.

O motivo deve ser forte. Apesar do prazo de 30 dias 
para que a portaria fosse cumprida, os estabelecimentos 
continuam aceitando apenas grana.

Não vai pegar?

A portaria do Detran-RJ foi reforçada pela Lei 
9.623/22, do deputado estadual Luiz Paulo, que ainda 
inclui “entre as exigências para o credenciamento das 
clínicas responsáveis pela realização dos exames médicos 
solicitados pelo órgão, que possuam convênio com ao me-
nos três operadoras de planos de saúde.” A lei foi promul-
gada em 4 de abril passado.

Não pegou – 2

Embora a Lei 9.787/99 autorize a venda fracionada de 
remédios, os laboratórios não se interessam pela aplicação, 
as farmácias fazem cara de paisagem, e a Anvisa colabora 
com uma norma burocrática. Ao consumidor resta pagar 
por mais remédios que a quantidade prescrita pelo médi-
co.

Rápidas

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) lança o “Viven-
ciando a Caatinga”, um ciclo de debates sobre a importân-
cia da vegetação característica do Nordeste. A programa-
ção acontecerá nos próximos dias 27 e 28 e comemora o 
Dia Nacional da Caatinga. Inscrições: encr.pw/fTWNV 
*** O Américas Shopping (RJ) promove o Comida Di 
Rua, de neste final de semana (22 a 24), das 14h às 22h. 
No Dia de Tiradentes, o shopping recebe o cantor André 
Mello, que faz tributo ao Barão Vermelho, às 19h.

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

DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Daniella Valle 
Huguenin - Juiz em Exercício do Cartório da 12ª Vara Cível da Comarca 
da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte 
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Sls. 226B / 228B / 230B, 
CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, Tel.: 3133-2236 e-mail: 
cap12vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe / Assunto Execução 
de Título Extrajudicial - CPC - Despesas Condominiais / Condomínio em 
Edifício, de nº 0294393-95.2018.8.19.0001, movida por CONDOMINIO DO 
EDIFICIO MANAIRA em face de ESPÓLIO DE MARIA DO PATROCINIO 
CAMILLO VELHO DA SILVA, objetivando o recebimento do valor atualizado 
do débito da executada = R$ 2.157,57 (dois mil, cento e cinquenta e sete 
reais e cinquenta e sete centavos). Assim, pelo presente edital CITA o réu 
ESPÓLIO DE MARIA DO PATROCINIO CAMILLO VELHO DA SILVA E 
SEUS HERDEIROS, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, 
para que no prazo de 3 (três) dias, pagar a importância acima, ficando 
ciente de que: a) caso não efetue o pagamento no prazo indicado, ocorrerá 
a penhora e avaliação de bens (artigo 829 e §1º do CPC; b) poderá oferecer 
embargos no prazo de quinze dias úteis após a publicação deste edital;  
c) no caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, a verba honorária 
será reduzida pela metade (artigo 827 §1º do CPC) e INTIMA os executados 
para, no prazo de 5 dias, comprovarem as quantias tomadas indisponíveis 
são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva 
de ativos financeiros, conforme o disposto no §3º do artigo 854 do CPC. 
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, quinze de março de dois 
mil e vinte e dois. Eu, Fatima Euphemio Galvão - Subst. do Resp. pelo 
Expediente - Matr. 01/23141, digitei. E eu, Fatima Euphemio Galvão - Subst. 
do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/23141, o subscrevo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
CBAS - CNPJ 12.858.336/0001-79

O Presidente da Confederação Brasileira da Arte Sambo, no uso 
de suas atribuições regulamentares e estatutárias convoca suas filia-
das, as Federações do RJ, RS e RO. Para assembleia Geral Ordinária 
que realizar-se-a no dia 26/05/2022, às 19:00 h em primeira chamada 
havendo 2/3 do quórum, ou às 20:00 h em segunda chamada haven-
do qualquer quórum na Rua Doutor Bulhões No: 915 casa 2 apt 201 
Bairro: Engenho de dentro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ) – CEP: 
20730-420, afim de discutirem e deliberarem: a) Leitura e aprovação 
da ata anterior; b) Eleição e posse de Presidente, Vice-Presidente e 
Conselho Fiscal; c) Prestação de contas no período de 2016 a 2022 
d) Aprovação dos Atos do período de 2016 a 2022 e) Aprovação dos 
Novos Estatutos, inclusão de novas federações f) Assuntos Gerais

ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ/ME 24.988.496/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam 
convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 29/04/22, às 09h, na 
sede social localizada na Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, Rio 
de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: I) EM AGO: (a) as demonstrações 
financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores 
independentes referentes ao exercício social de 2021; (b) destinação do 
resultado de 2021 da Cia; e II) EM AGE: (a) o limite de remuneração dos 
Administradores. Rio de Janeiro, 20/04/22. Diretoria.

Indústria: Mais produção e queda no consumo
Oferta maior que demanda e juros preocupam empresários

O crescimento for-
te da produção 
industrial entre 

fevereiro e março não im-
pediu que aumentasse a pre-
ocupação dos empresários 
com a queda no consumo. 
Este é o cenário ressaltado 
pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) ao 
divulgar, nesta terça-feira, 
os resultados da sondagem 
industrial do primeiro tri-
mestre. 

Em março, a produção 
industrial subiu para 54,4 
pontos, resultado que está 
acima da linha divisória en-
tre queda e crescimento. O 
índice não ficava acima dos 
50 pontos desde dezembro. 
O movimento é normal 
para o primeiro trimestre, 
mas a CNI destacou que a 
retomada deste ano, de 47,9 
em fevereiro para 54,4 em 
março, “supera a acelera-
ção esperada no período”. 
A média da série histórica 
para o mês de março é de 
51 pontos.

O emprego industrial, 
por sua vez, manteve-se 
praticamente estável, em 
50,1 pontos. Em fevereiro, 
o índice que mede a evo-
lução da oferta de trabalho 
na indústria havia ficado em 
49,2 pontos, o que significa 
queda no número de vagas 
ofertadas. Em março ano 
passado, o patamar estava 
nos mesmos 50,1 pontos.

A Utilização da Capacida-
de Instalada (UCI) aumen-
tou 1 ponto percentual, para 
69%, de fevereiro para março 
de 2022. O resultado está 2 
pontos percentuais acima da 
média dos meses de março. 
O percentual vem em traje-
tória de crescimento desde 
janeiro de deste ano.

A sondagem industrial 
mede também quais são 
os principais problemas 
enfrentados pela indústria, 
de acordo com o empre-
sariado. Com 58,8% das 
menções, a falta ou o alto 
custo de matéria-prima per-
manece há sete trimestres 

como principal preocupa-
ção. Entretanto, a escassez 
de insumos vem perdendo 
força como principal preo-
cupação da indústria, frisou 
a CNI. As menções ao pro-
blema caíram 1,8 ponto per-
centual na última passagem 
de trimestre, e recuou 8,4 
pontos percentuais frente a 
março do ano passado.

Queda no consumo

Enquanto isso, cresce a 
preocupação com a queda 
no consumo, que no pri-
meiro trimestre deste ano 
figurou em 25,5% das res-
postas dos empresários. No 
segundo trimestre de 2021, 
esse problema aparecia em 
19,4% das menções.

O gerente de Análise 
Econômica, Marcelo Aze-
vedo, explica que, isolada-
mente, o percentual não pa-
rece ser tão alto, mas a alta 
nas menções ao problema 
indica haver uma demanda 
insuficiente no momento 

em que a oferta começa a se 
ajustar. Para o economista, 
“o problema de demanda 
fica mais evidente. É real-
mente uma situação muito 
complicada”.

Há quatro trimestres 
cresce também a preocu-
pação da indústria com a 
alta nas taxas de juros. En-
tre os dois últimos trimes-
tres, o problema passou de 
14,2% para 20,8% das men-
ções, a alta mais expressiva 
da sondagem. No fim do 
ano passado, apenas 7,6% 
consideravam os juros um 
obstáculo ao seu negócio, 
segundo a CNI.

Menções a dificuldades na 
logística de transporte fica-
ram com 13,8% das respos-
tas, ante 11,8% no trimestre 
anterior. Esse é o terceiro tri-
mestre seguido de alta. O se-
gundo problema mais men-
cionado segue sendo a alta 
carga tributária, com 30,4% 
das repostas, queda em rela-
ção aos 33,2% registrados no 
trimestre anterior.

Rastreabilidade ajudará a abrir mercados para pecuária

Um rebanho for-
mado por mais 
de 200 milhões 

de cabeças de gado, a ex-
tensão territorial do país e 
a complexidade do sistema 
produtivo são motivos que 
levam os frigoríficos e pro-
dutores rurais à busca de 
apoio em iniciativas inova-
doras, a fim de atender as 
novas exigências dos mer-
cados investidor, consumi-
dor e varejista, ampliando a 
competitividade da pecuária 
nacional.

“Além disso, o Brasil 
não conta com um sistema 
público de rastreabilidade 
individual dos animais ado-
tado em larga escala, e atu-
almente os produtores não 
têm nenhum incentivo que 
estimule a aplicação desse 
tipo de sistema”, chama a 
atenção o zootecnista Ro-
drigo Dias Lopes, especia-
lista em Agronegócio e Pe-
cuária Sustentável da NWF 
no Brasil.

Uma dessas iniciativas 
inovadoras é Visipec, de-
senvolvido pela National 
Wildlife Federation (NWF), 
aplicativo de rastreabilida-
de que funciona de forma 
complementar aos sistemas 
de monitoramento utiliza-
dos pelos frigoríficos, con-
tribuindo no melhor enten-
dimento de sua cadeia de 
fornecimento, por trazer 
maior visibilidade sobre as 
propriedades que fazem 
parte da cadeia de supri-
mento e suas condições 
socioambientais. “A ferra-
menta liga fazendas que tra-
balham na recria/engorda 
com aquelas que trabalham 
na cria, ampliando, desse 
modo, os níveis de rastrea-
bilidade na cadeia de supri-
mentos”, explica Lopes,

Mais de 90% das fazen-
das que usam o Visipec 
cumprem as Boas Práticas 
do Grupo de Trabalho de 
Fornecedores Indiretos 
(GTFI), principal fórum de 

discussão sobre o monito-
ramento de fornecedores 
indiretos na cadeia de supri-
mento da carne bovina no 
Brasil. “O objetivo é manter 
as fazendas aptas a atender 
às novas demandas do mer-
cado”, pontua Lopes.

Desse modo, quando o 
Visipec identifica uma irregu-
laridade, o frigorífico, com o 
apoio técnico da NWF, busca 
o produtor rural para coletar 
mais informações e refinar 
a análise da situação. Se for 
confirmada a irregularidade, 
ele é orientado da melhor 
maneira disponível para solu-
cionar o problema.

Segundo Lopes, esse 
procedimento contribuir 
para que os produtores e 
os frigoríficos garantam 
ao mercado consumidor e 
investidor o cumprimen-
to de normas de produção 
sustentável e ofertem seus 
produtos em diferentes 
mercados. “As informações 
compartilhadas dizem res-

peito apenas às proprieda-
des e, por ser realizado de 
forma segura, permite que 
todos os envolvidos se sin-
tam confortáveis”, avalia.

Outro ponto fundamen-
tal é que, com o Visipec e 
o apoio técnico da NWF, 
o setor trabalha de forma 
conjunta, medindo os re-
sultados, estruturando seus 
planos e reportando o pro-
gresso de forma pública e 
transparente aos compra-
dores da carne brasileira. 
Mesmo diante dos desafios, 
alguns parceiros da NWF 
estão demonstrando que é 
possível fazer mais, ao dis-
ponibilizar assistência téc-
nica aos produtores para re-
solver questões ambientais, 
por meio das informações 
geradas pelo Visipec. “Com 
isso, a pecuária nacional 
segue acompanhando as 
demandas do mercado in-
ternacional e, muitas ve-
zes, consegue se antecipar, 
traçando novos caminhos. 
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REIT SECURITIZADORA S.A. (“REIT”)
CNPJ 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 1ª Convocação da AGT de Certificados de Recebíveis do Agrone-
gócio da 1ª Emissão em Série Única da REIT. A REIT, nos termos da cláusu-
la 14.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª 
Emissão em Série Única de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) 
da REIT (“TS”), vem pela presente, convocar os titulares, para a Assembleia Ge-
ral de Titulares de CRA, da 1ª Emissão, em Série Única da Reit (“AGT”), a se 
realizar no dia 09/05/2022, às 10 horas, em 1ª convocação, através da plataforma 
eletrônica Microsoft Teams inclusive para fins de voto, sendo o acesso disponi-
bilizado individualmente, aos Titulares devidamente habilitados nos termos deste 
Edital, conforme autorizado pela Instrução nº 625 da CVM. A REIT convoca os 
titulares para a AGT, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demons-
trações financeiras do patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor 
independente, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Observan-
do o disposto no Art. 26, §3º, da Instrução nº 600 da CVM e considerando que 
as demonstrações contábeis do patrimônio separado não contiverem ressalvas, 
informa-se que essas serão consideradas automaticamente aprovadas em virtude 
do não comparecimento de Titulares. A presente convocação será enviada pelo 
agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo 
junto ao escriturador do CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após 
a sua publicação nos jornais dos atos da REIT, conforme previsto no TS. Qualquer 
informação acerca da matéria da Ordem do Dia deverá ser solicitada à REIT ou ao 
agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br, 
respectivamente. Rio de Janeiro, 18/04/2022. Reit Securitizadora S.A.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – SINDIGÊNEROS-RJ
CNPJ Nº 33.646.423/0001-32

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocadas todas as empresas da categoria econômica do 
comércio varejista de gêneros alimentícios do Município do Rio de Janeiro, 
para a Assembleia Geral Extraordinária no dia 10 de maio de 2022, às 10h 
em primeira convocação e, não havendo quórum, em segunda e última 
convocação, com qualquer número de presentes, às 10h30min, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Outorgar e firmar Convenção 
Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos, bem como autorizar ou discordar 
quanto à instauração de Dissídio Coletivo de Trabalho pelo Sindicato dos 
Empregados; 2) Deliberar e fixar os valores da contribuição assistencial por 
toda a categoria econômica e a data do seu vencimento; 3) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2022
Napoleão Pereira Velloso - Presidente

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2

EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-
63 (“Companhia”), avisados que se encontram à disposição na Sede Social 
da Companhia, localizada na Rua da Assembleia, nº 10 - 33º e 34º andar 
- salas 3311 e 3411 (entrada pela sala 3411), nesta Capital, os documentos 
a que se refere o art. 133, alíneas I, II e III da Lei nº 6404/76, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 10 
de março de 2022. Armando Guerra Junior - Diretor Presidente.

EMMANUEL BLOCH, ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ nº 33.259.722/0001-14

ASSEMBLÉIA DE SÓCIOS – EDITAL DE CONVOCAÇÃO. São convidados 
os senhores cotistas da EMMANUEL BLOCH, ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
LTDA., para se reunirem em Assembléia de sócios cotistas, na sede da 
Sociedade, na Rua Sete de Setembro, 55 - sala 1905, no dia 27 de abril 
de 2022, às 14:00 horas, para: a) Aprovação de contas e deliberar sobre 
Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico encerrado em 31/12/2021; 
b) Aprovação de pró-labore; c) Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 
12 de abril de 2022. Jean Charles David Bernheim - Sócio Diretor Gerente.

ORIGEM ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 32.021.201/0001-61 - NIRE 33300338926

AVISO DE REDUÇÃO DE CAPITAL
ORIGEM ENERGIA S.A., sociedade anônima fechada com sede na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Mena Barreto, nº 120, Botafogo, 
CEP 22271-100 (“Companhia”), vem informar que, em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 14 de abril de 2022 (“AGE”), foi aprovada a 
redução de capital da Companhia em até R$ 550.000.000,00 (quinhentos e 
cinquenta milhões de reais), por julgá-lo excessivo em relação ao objeto e 
às atividades desempenhadas pela Companhia, nos termos do artigo 173 
da Lei 6.404/1976, mediante restituição de capital aos acionistas, em moeda 
corrente nacional, na proporção de suas respectivas participações no capital 
social da Companhia, sem o cancelamento de ações. Eventual oposição, na 
forma do artigo 174, da Lei 6.404/1976, deverá ocorrer em até 60 (sessenta) 
dias a contar da presente publicação. Por fim, a Companhia informa que 
o valor efetivo da redução de capital será definido e homologado pelos 
acionistas em sede de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
após findo o referido prazo legal de 60 (sessenta) dias, observado o valor 
máximo de redução de capital aprovado na AGE.

Associação dos Empregados e Empregados –Aposentados dos 
Patrocinadores e/ou dos Participantes da FAPES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
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 associados para  a ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA a se realizar em 20/05/2022, às 11:00 horas, de 
forma presencial, na sala da APA-FAPES/BNDES, situada na Rua 
Senador Dantas, 117, sala 606-607, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 
20001-970 e de forma virtual pela Plataforma Zoom para: Apreciar e votar 
as demonstrações financeiras relativas ao período de 2016, 2017, 2018, 
2019 e 2020. O Link para participar de forma virtual será enviado próximo 
da data da realização da assembleia. OBSERVAÇÃO: as demonstrações 
financeiras referidas e os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do 
Conselho de Deliberativo correspondentes encontram-se à disposição dos 
associados na Diretoria  Financeira  na  sede  da  associação  e  no  site  
da  APA-FAPES/BNDES e no site da APA ( https://www.apabndes.org.br).

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022
Antonio Miguel Fernandes

Presidente da APA-FAPES/BNDES

Parkinson

São 4 milhões de portadores da Doença de Parkinson, 
em todo o mundo, correspondentes a 1% da popula-

ção mundial acima dos 65 anos. O cenário presumido pela 
OMS para os próximos anos é de este número dobre até 
2040, posto que a população nesta faixa etária deverá au-
mentar.

A doença é descrita pela literatura médica há 201 anos, 
sem nenhuma expectativa de cura, somente de controle 
dos sintomas. Para alertar a população, a ONU instituiu a 
data de 11 de abril como Dia Mundial de Conscientização 
da Doença de Parkinson.

Descoberta há 201 anos, a Doença de Parkinson é a se-
gunda patologia mais frequente, degenerativa e progressiva 
do sistema nervoso central, atrás apenas da Doença de Al-
zheimer.

No Brasil, a estimativa é de que 200 mil pessoas vivam 
com a enfermidade. As palavras de ordem são avançar, me-
lhorar, educar e colaborar, em especial nas questões relati-
vas à acessibilidade e à medicação, cujo custo exclui do seu 
uso boa parte dos que dela necessitam.

A causa determinante da doença é o déficit causado nas 
células do cérebro, particularmente, daquelas conhecidas 
como substância negra, responsável pela produção de do-
pamina, um neurotransmissor que, entre outras funções, 
controla os movimentos.

Os sintomas mais perceptíveis são os tremores nas ex-
tremidades das mãos, inicialmente tendo um dos lados do 
corpo como predominante, movimentos mais lentos (“fre-
ezing”), desequilíbrio, com tendência a cair para trás, dimi-
nuição do tamanho da caligrafia, acinesia (redução da quan-
tidade de movimentos), dificuldade na fala, dificuldade de 
engolir, mesmo que seja líquido, distúrbios do sono (pesa-
delos), respiratórios, tontura, dores e depressão. Como é de 
praxe, o diagnóstico precoce é de grande valia.

A doença não tem cura, mas é tratável com medicações 
que repõem parcialmente a dopamina, substância que aju-
da na transmissão de mensagens entre as células nervosas, 
melhorando os sintomas. O uso dos medicamentos deve 
ser vitalício.

São poucas as novidades no campo da administração te-
rapêutica, tais como a implantação de eletrodos no cérebro 
que estimulam a zona produtora da substância negra, com 
pequenas descargas elétricas, se um déficit desta substância 
é detectado. Novos remédios (para controle) estão sendo 
tentados.

O tratamento do Parkinson requer a mobilização de uma 
equipe multiprofissional, na qual não deve faltar terapeuta 
ocupacional e fisioterapeuta, dentre outros profissionais de 
saúde.

Mais uma vez, a capacidade financeira do paciente é o 
“leão de chácara” que o afasta da merecida melhora na qua-
lidade de vida.

‘Cidade amiga das árvores’
Em 1º de julho de 2012, o Rio se tornou a primeira ci-

dade do Planeta a receber o título de Patrimônio Mundial 
como Paisagem Cultural, concedido pela Unesco. A candi-
datura foi então apresentada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de forma criativa, 
mostrando como o habitante se adaptou à topografia pecu-
liar do sítio da cidade, valorizando com isso a relação entre 
Homem e cenário

A partir de então, os locais da cidade valorizados com 
o título da Unesco habilitaram-se como alvos de ações in-
tegradas, visando à preservação da sua paisagem cultural, 
com destaque para o Pão de Açúcar, o Corcovado, a “Re-
floresta” da Tijuca, o Aterro do Flamengo, o Jardim Botâ-
nico e a praia de Copacabana.

‘Rio vive pré-colapso  
em sistema ferroviário’
“O Rio de Ja-

neiro vive 
um pré-

-colapso em seu sistema 
ferroviário”. A opinião é do 
relator da CPI dos Trens da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), deputado estadu-
al Waldeck Carneiro (PSB). 
Ontem, os temas debatidos 
pela comissão na Alerj, com 
participação do presidente 
da Supervia, Antônio Carlos 
Sanchez; do Secretário de Es-
tado de Transportes, André 
Luiz Nahass; e do diretor da 
Agência Reguladora de Ser-
viços Públicos Concedidos 
de Transportes Aquaviários, 
Ferroviários, Metroviários e 
de Rodovias do Estado do 
Rio de Janeiro (Agetransp), 
Murilo Leal, foram acessibili-
dade e infraestrutura.

Sanchez afirmou à CPI 
que investiu mais de R$ 1,4 
bilhão no modal, mas não 
há nenhum controle destes 
gastos por parte do Poder 

Público, pois a fiscalização é 
falha por parte da Secretaria 
de Estado de Transportes 
(Setrans) e da Agetransp. Os 
parlamentares também co-
lheram a informação de que, 
das 104 estações existentes, 
apenas 23 têm acessibilidade 
e 21 possuem banheiros.

“O Estado decidiu não 
operar mais o serviço, mas 
não possui estrutura fiscali-
zatória. É a ‘raposa tomando 
conta do galinheiro’, como 
diz o ditado popular. Toale-
tes, por exemplo, são locais 
elementares de cidadania, hi-
giene e saúde. Desde que foi 
criada, a CPI também recebe 
constantes reclamações de 
usuários cadeirantes do mo-
dal de que os elevadores não 
funcionam. A Agetransp re-
lata que não há peças de re-
posição e que a empresa de 
manutenção demora a trazer 
este material. Há a falta de 
implementação dos painéis 
eletrônicos para informar os 
usuários sobre as movimen-

tações dos trens, ramais e 
linhas, uma lei estadual que 
vigora desde 2008”, elencou 
Waldeck.

De acordo com o parla-
mentar, há uma total omis-
são do poder público, nú-
meros que não batem e a 
concessionária, ao mesmo 
tempo em possui o poder 
concedente, é detentora 
destes dados. “Se a Age-
transp não os tiver e a Se-
trans também não dispuser 
destes números, quem vai 
fiscalizar a Supervia em no-
me do interesse público? 
Com isso, nos propusemos 
a fazer mais diligências e 
vistorias nos ramais, esta-
ções e vagões dos trens”, 
afirmou Waldeck, que tam-
bém se dispôs a ouvir mais 
atentamente as demandas 
da sociedade civil, como as 
do Fórum de Mobilidade, 
do Observatório dos Trens, 
da Casa Fluminense e do 
Conselho Estadual da Pes-
soa com Deficiência.

O objetivo da CPI é in-
vestigar denúncias; apurar 
interrupções nos serviços 
dos trens suburbanos, os 
atrasos entre os horários de 
chegadas e partidas, a super-
lotação das composições, 
a duração das viagens, a 
acessibilidade das estações, 
a construção de banheiros; 
analisar as condições de tra-
balho dos funcionários, dos 
trens e das estações; cobrar 
o retorno do ramal Santa 
Cruz-Central do Brasil; e 
trazer à tona os danos so-
fridos pelos usuários rela-
cionados à má prestação do 
serviço da concessionária 
de transporte ferroviário no 
Estado do Rio de Janeiro 
(Supervia).

A CPI é formada pelos 
deputados estaduais Lu-
cinha (presidente – PSD), 
Eliomar Coelho (vice-presi-
dente – PSB), Waldeck Car-
neiro (Relator – PSB), Luiz 
Paulo (PSD), Martha Rocha 
(PDT) e Dionísio Lins (PP).

Mercado de soluções 5G no Brasil  
deve chegar a R$ 101 bilhões

A demanda por so-
luções 5G para as 
mais diversas áreas 

da economia tem o poten-
cial de gerar R$ 101 bilhões 
pela próxima década para 
empresas e startups brasi-
leiras ou instaladas no Bra-
sil, diz estudo apresentado 
nesta terça-feira pelo Minis-
tério da Economia.

O estudo também calcu-
la que o benefício potencial 
da implantação do 5G para 
a economia brasileira pode 
chegar a R$ 590 bilhões pe-
la próxima década. A conta 
leva em consideração au-
mentos de produtividade e 
redução de custos da cha-
mada Indústria 4.0.

O 5G é a quinta geração 
de redes móveis e de inter-
net, cuja velocidade chega a 
ser centenas de vezes supe-
rior à atual quarta geração. 

Com sua implantação, a ex-
pectativa é que sejam aber-
tas inúmeras possibilidades 
em áreas como inteligência 
artificial, processamento de 
dados, realidade aumenta-
da, logística, entre outras.

“A nova tecnologia servirá 
como alavanca para vários 
setores”, disse Daniella Mar-
ques, secretária de Produtivi-
dade e Competitividade do 
Ministério da Economia, ao 
apresentar as projeções.

O relatório em que cons-
ta a projeção para o merca-
do de software e aplicações 
foi produzido pela consul-
toria Deloitte, com a parti-
cipação também do Progra-
ma das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud).

“Saímos atrás dos países 
desenvolvidos, mas obser-
vamos que temos boas pers-
pectivas de avançar rápido 

o 5G, sobretudo no desen-
volvimento de software e 
de aplicações”, disse Ma-
ria Ogawa, sócia-diretora e 
chefe para a Área de Tecno-
logia, Mídia e Telecomuni-
cações da Deloitte Brasil.

No documento apresen-
tado hoje constam 96 re-
comendações de políticas 
públicas, em oito frentes 
de atuação, para que esses 
potenciais de geração de 
riqueza sejam alcançados, 
além de apresentar os desa-
fios para que isso se realize.

Do lado suporte tributá-
rio, por exemplo, o relató-
rio recomenda a criação de 
zonas econômicas especiais 
com foco na tecnologia 5G, 
a renúncia fiscal para compra 
de equipamentos para emu-
lação de redes 5G e a oferta 
de benefícios fiscais para que 
multinacionais implantem 

operações estratégicas no pa-
ís, transmitindo tecnologia.

Entre os principais pro-
blemas destacados no re-
latório, está a baixa dis-
ponibilidade de recursos 
para fomentar o ecossiste-
ma nacional em torno de 
5G, a falta de mão de obra 
qualificada (programadores 
e desenvolvedores) e insu-
ficiência de ambientes que 
emulem o 5G e permitam a 
testagem de soluções.

“A gente está falando de 
uma indústria de capital inten-
sivo, e obviamente todo esse 
investimento não é barato”, 
disse Alberto Boaventura, ge-
rente sênior de Estratégia na 
Deloitte Brasil e um dos res-
ponsáveis pelo relatório. “Há 
uma necessidade de se estar 
quebrando essas barreiras pa-
ra o suporte financeiro e tri-
butário”, acrescentou.
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Biscoitos, massas e pães faturaram R$ 50 bi em 2021

Levantamento da 
Associação Brasi-
leira das Indústrias 

de Biscoitos, Massas Ali-
mentícias e Pães & Bolos 
Industrializados (Abimapi) 
divulga as informações do 
desempenho do setor, re-
ferentes ao ano de 2021. O 
levantamento realizado pela 
consultoria Nielsen, apon-
tou que juntos, os segmen-
tos movimentaram R$ 50,4 
bilhões, 13% acima do valor 
do faturamento alcançado 
em 2020 (R$ 44,6 bilhões) 
e 4,8 milhões de toneladas 
em volume de vendas, 1,4% 
a menos que o ano anterior 
(4,9 milhões de toneladas). 
Neste balanço, a Associa-
ção adicionou as suas esta-
tísticas mais uma categoria 

auditada: farinha de trigo 
doméstica.

Em 2020 com a chegada 
da pandemia, as parcelas 
do auxílio emergencial pelo 
governo federal foram de-
terminantes para as vendas 
do setor. Já o ano de 2021 
apresentou cenário de du-
alidade do avanço da vaci-
nação em conjunto com o 
encerramento do auxílio 
emergencial, impactando 
renda.

De acordo com a Niel-
sen, alimentos foi a cesta 
que mais penalizou o or-
çamento do consumidor, 
que presenciou nos últimos 
anos um aumento de cerca 
de 30%. A cesta básica foi 
a mais impactada com alta 
nos preços, comprometen-

do uma parcela maior do 
dinheiro gasto no varejo o 
consequentemente o cres-
cimento em volume para 
o mercado. Com os lares 
mais vulneráveis, houve re-
dução no tamanho da ces-
ta e tíquete médio, com os 
consumidores recorrendo a 
canais de proximidade.

Dados da Kantar Worl-
dPanel apontam que os 
destaques positivos de 2021 
foram os canais atacarejo e 
pequeno varejo, que con-
quistaram maior número de 
novos lares no ano passado. 
O atacarejo atingiu 73% das 
casas brasileiras, mas os no-
vos compradores (26,6%) 
consomem menos nesse 
ponto de venda.

O pequeno varejo con-

quistou 7,6 milhões de no-
vos lares compradores em 
relação ao ano pré-pande-
mia (2019) e hoje represen-
ta o maior valor total gas-
to (23,6%) pelo brasileiro 
nos canais de compra de 
bens de consumo massivo 
(FMCG).

Claudio Zanão, presi-
dente-executivo da Abi-
mapi, destaca que 2020 foi 
um ano atípico em conse-
quência da pandemia. Os 
produtos da cesta saltaram 
em volume de vendas. En-
tre março e abril os carri-
nhos ficaram mais cheios. 
As pessoas estocaram co-
mida com medo do desa-
bastecimento e passaram a 
fazer o maior número de 
refeições em casa, em vir-

tude das medidas de isola-
mento social.

Quando comparadas 
as estatísticas entre 2019 
e 2021, a cesta da Abima-
pi apresentou crescimento 
de 24% em faturamento e 
3,5% de aumento no volu-
me de vendas.

“Nós já esperávamos 
uma queda em volume em 
2021, pelo ano anterior fo-
ra da curva que tivemos. 
Em 2022 começamos com 
sinais de reaquecimento da 
economia proporcionado 
pela vacinação, porém o 
brasileiro ainda enfrenta os 
impactos econômicos tra-
zidos pela pandemia. Até o 
final deste ano a expectativa 
é de um crescimento médio 
de 2% a 3% em volume e de 

5% a 6% em faturamento”, 
pontua.

A indústria de biscoitos 
atingiu R$ 22,6 bilhões e 
1,51 milhão de toneladas 
de produtos, aumento de 
12% em faturamento e re-
tração de 1% em volume 
de vendas na comparação 
com 2020 (R$ 20,2 bilhões 
e 1,53 milhão de toneladas), 
respectivamente.

O setor de massas ali-
mentícias registrou aumen-
to de 11,5% em faturamen-
to e retração de 1,7% em 
volume de vendas, quando 
comparados com os valores 
de 2020 (R$ R$ 11,3 bilhões 
e 1,37 milhão de toneladas), 
atingindo R$ 12,6 bilhões 
e 1,34 milhão de toneladas 
(em 2021), respectivamente.

BOSQUE MEDICAL CENTER LTDA.
CNPJ/MF nº 04.684.365/0001-33

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

CONTADORADIRETORIA

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC RJ-088050/O

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores 
Independentes e encontram-se à disposição na sede da Sociedade.

Senhores quotistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022. 
A Administração.

Erik Brunno Augusto
Administrador

1. Contexto Operacional
O Bosque Medical Center Ltda (“Bosque” ou “Sociedade”) tem sede na 
Avenida Jorge Curi, 550, bloco A, sala 241, Barra da Tijuca, cidade e 
estado do Rio de Janeiro, e tem por finalidade a atividade de exploração de 
estabelecimentos hospitalares, alugueis e arrendamento de bens próprios, 
incorporação de imóveis próprios, podendo participar em outras empresas 
como cotista ou acionista.

2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 são apresentadas em milhares de reais, exceto 
quando mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis 
nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante 2.611 2.491
Caixa e equivalentes de caixa 813 486
Contas a receber 16 23
Créditos tributários 1.779 1.970
Outros créditos 3 12
Ativo não circulante 632.760 657.659
Outros créditos 26.452 26.167
Investimentos 119.012 120.031
Imobilizado 487.296 511.461
Total do ativo 635.371 660.150

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Passivo circulante 230 229
Fornecedores 120 132
Tributos a recolher 23 55
Outros débitos 87 42
Passivo não circulante - 275
Provisão para riscos judiciais - 275
Patrimônio líquido e adiantamento para 
futuro aumento de capital 635.141 659.646
Patrimônio líquido 635.141 658.996
Capital social 913.488 911.138
Ajuste de avaliação patrimonial 17.027 13.953
Prejuízos acumulados (295.374) (266.095)
Adiantamento para futuro aumento de capital - 650
Total do passivo 635.371 660.150

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 2.839 2.228
Custo dos serviços prestados (28.337) (31.138)
Resultado bruto (25.498) (28.910)
Despesas administrativas 248 659
Resultado de equivalência patrimonial (4.093) (13.877)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 2 25.365
Resultado financeiro líquido 62 41
Prejuízo do exercício (29.279) (16.722)
Prejuízo por cota - em reais - (R$) (0,03) (0,02)

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (29.279) (16.722)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício 
ao caixa aplicados (gerados) nas atividades 
operacionais
Depreciação e amortização 24.165 24.131
Provisão para perdas sobre créditos 7 61
Provisão para riscos judiciais (275) (850)
Resultado de equivalência patrimonial 4.093 13.877
Provisão aluguel diferido - (59)

(1.289) 20.438
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber - (3)
Créditos tributários 191 160
Outros créditos (276) (25.038)
Fornecedores (12) (69)
Outros débitos 13 2
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (1.373) (4.510)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição de ativo imobilizado - (1.124)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de investimento - (1.124)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 1.700 5.850
Caixa líquido gerado nas atividades
de financiamento 1.700 5.850
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 327 216
Início do exercício 486 270
Final do exercício 813 486
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 327 216

Capital 
social

Variação  
percentual  

investimento
Prejuízos  

acumulados Total

Adiantamento  
para futuro  

aumento de capital

Total do patrimônio líquido 
e adiantamento para futuro 

aumento de capital
Saldo em 31 de dezembro de 2019 902.368 11.960 (249.373) 664.955 3.570 668.525
Recursos para aumento de capital - - - - 5.850 5.850
Aumento de capital social 8.770 - - 8.770 (8.770) -
Resultado na variação percentual de investimentos - 1.993 - 1.993 - 1.993
Prejuízo do exercício - - (16.722) (16.722) - (16.722)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 911.138 13.953 (266.095) 658.996 650 659.646
Recursos para aumento de capital - - - - 1.700 1.700
Aumento de capital social 2.350 - - 2.350 (2.350) -
Resultado na variação percentual de investimentos - 3.074 - 3.074 - 3.074
Prejuízo do exercício - - (29.279) (29.279) - (29.279)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 913.488 17.027 (295.374) 635.141 - 635.141

Cemed Care - Empresa de Atendimento Clínico Geral Ltda.
CNPJ: 07.794.623/0001-22

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DIRETORIA CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (em milhares de reais)

Senhores quotistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores
 as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
A Administração.

31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Ativo circulante 108.838 139.321

Caixa e equivalentes de caixa 49.463 9.515
Contas a receber 44.450 75.985
Estoques 10.914 12.454
Créditos tributários 2.210 39.095
Adiantamentos a fornecedores e funcionários 1.551 1.480
Outros créditos 250 792

Ativo não circulante 105.090 104.832
Depósitos judiciais 17.282 5.926
Créditos tributários - 473
Investimentos 3.210 3.094
Imobilizado 77.980 79.177
Intangível 6.618 16.162

Total do ativo 213.928 244.153

31/12/2021 31/12/2020
Passivo
Passivo circulante 53.159 59.579

Obrigações com pessoal 16.076 15.814
Fornecedores 30.576 33.555
Tributos 5.826 8.504
Outros débitos 681 1.706

Passivo não circulante 26.585 22.763
Provisão para riscos judiciais 26.585 22.357
Outros débitos - 406

Patrimônio líquido e adiantamento para
 futuro aumento de capital 134.184 161.811

Capital social 286.535 286.535
Resultado de operações com acionistas
 não controladores 361 301
Prejuízos acumulados (159.012) (131.325)
Adiantamento para futuro aumento de capital 6.300 6.300

Total do passivo 213.928 244.153
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 520.677 546.484
Custo dos serviços prestados (533.765) (542.306)
Lucro (Prejuízo) bruto (13.088) 4.178
Despesas administrativas (8.364) (1.222)
Resultado de equivalência patrimonial 56 (252)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (8.825) (1.831)
Resultado financeiro, líquido 2.534 1.189
Lucro (Prejuízo) do exercício (27.687) 2.062

As notas explicativas da administração são parte integrante
 das demonstrações contábeis.

Capital  
social

Resultado de operações 
 com acionistas 

 não controladores
Prejuízos 

 acumulados

Total do  
patrimônio 

líquido

Adiantamento para  
futuro aumento 

 de capital Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 250.668 273 (133.387) 117.554 13.017 130.571
Recursos recebidos para aumento de capital - - - - 29.150 29.150
Aumento de capital social 35.867 - - 35.867 (35.867) -
Ganho de variação percentual de investimentos - 28 - 28 - 28
Lucro líquido do exercício - - 2.062 2.062 - 2.062
Saldo em 31 de dezembro de 2020 286.535 301 (131.325) 155.511 6.300 161.811
Ganho de variação percentual de investimentos - 60 - 60 - 60
Prejuízo líquido do exercício - - (27.687) (27.687) - (27.687)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 286.535 361 (159.012) 127.884 6.300 134.184

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020 
Resultado do exercício (27.687) 2.062

Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa
 e equivalentes de caixa gerados pelas
 atividades operacionais

Depreciação e amortização 14.295 18.377
Provisão para perdas sobre créditos (133) 175
Provisão para aluguel diferido (923) (851)
Baixa de imobilizado 8.560 2.005
Provisão (reversão) para riscos judiciais 4.228 (3.911)
Perdas em estoques 1.753 471
Juros, atualizações e variações cambiais, líquidos (366) (1.573)
Resultado de equivalência patrimonial (56) 252

(329) 17.007
Variações nos ativos e passivos

Contas a receber 31.668 (29.098)
Estoque (213) 179
Créditos tributários 37.724 37.555
Adiantamento a funcionários e fornecedores (71) 315
Depósitos judiciais (11.356) -
Outros créditos 542 (2.517)
Obrigações com pessoal 262 (8.067)
Fornecedores (2.056) (30.385)
Tributos (2.678) (9.253)
Outros débitos (1.432) 521

Caixa líquido gerado (aplicado) nas
 atividades operacionais 52.061 (23.743)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adição de imobilizado (12.088) (3.470)
Adição de intangível (25) (32)

Caixa líquido aplicado nas atividades de
 investimentos (12.113) (3.502)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Recursos para aumento de capital - 29.150
Caixa líquido gerado nas atividades de
 financiamento - 29.150
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 39.948 1.905
Saldos do caixa e equivalentes de caixa

Início do exercício 9.515 7.610
Final do exercício 49.463 9.515

Aumento em caixa e equivalentes de caixa 39.948 1.905
As notas explicativas da administração são parte integrante

 das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional.
Cemed Care – Empresa de Atendimento Clínico Geral Ltda. (“Cemed” ou 
“Sociedade”), é uma Sociedade limitada, com sede na Rua Almirante Grenfall, 
nº 405, bloco 1, 6º andar, Centro Empresarial Washington Luiz, Vila São Luiz, 
na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, e tem por objetivo 
a prestação de serviços médicos-ambulatoriais e a participação em outras 
sociedades.
2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 são apresentadas em milhares de Reais, 

exceto quando mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas 
Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), 
quando referendadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), 
em conformidade com as práticas e políticas contábeis da controladora da 
Sociedade, Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Leticia Leite Fernandes Augusto Rosas 
Administrador

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC nº 1 RJ 088.050/O

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes
 e encontram-se á disposição na sede da Sociedade.
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REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de Segunda Convocação de AGT de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da 11ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora S.A. 
A Reit Securitizadora S.A (“Securitizadora”), nos termos das cláusulas 10.2 e 
10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de Recebí-
veis Imobiliários da 11ª Série da 2ª Emissão (“CRI”) da Securitizadora, firmado 
junto à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na quali-
dade de agente fiduciário da 11ª Série da 2ª Emissão de CRI da Securitizadora 
(“TS”, “Agente Fiduciário” e “Emissão”, respectivamente), vem pela presente con-
vocar os titulares dos CRI (“Titulares”), em segunda ordem, para a Assembleia 
Geral de Titulares dos CRI (“AGT”) a ser realizada no dia 26/04/2022, às 15h, 
de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams, inclusive para fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individual-
mente, aos Titulares devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme 
autorizado pela Instrução nº 625 da CVM. Assim, é convocada a presente AGT, 
restando fixadas as seguintes Ordens do Dia: (i) Deliberar, pela não realização 
da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, na forma da cláusula 13.2, 
item (n) do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários 
e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), em virtude do descumprimento do 
item (i.iii) da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI realizada em 07/10/2021 
(“AGT de 07/10/2021”), dado que não houve a recomposição da Reserva de Li-
quidez no prazo fixado na referida AGT. (ii) Deliberar pela não realização da 
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, com a consequente não liqui-
dação do Patrimônio Separado dos CRI, em virtude do inadimplemento no cum-
primento da coobrigação de pagamento das parcelas mensais de Amortização 
e Remuneração desde o mês/11/2021 (inclusive) até a presente data, conforme 
cláusula 4.1 do TS, pelas Cedentes. (iii) Em caso de aprovação da não reali-
zação da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, conforme disposto 
no item (i) acima, aprovar a prorrogação e definir o prazo para sua ocorrência 
ou ainda a dispensa para realização da recomposição da Reserva de Liquidez; 
(iv) Deliberar pela autorização para que a Securitizadora, em conjunto com o 
Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deli-
berações, inclusive, a formalização de aditamentos aos documentos da Emissão, 
caso necessário. A deliberação constante no item (i) da Ordem do Dia, para 
ser aprovada, deverá obter votos de Titulares que representem 2/3 (dois 
terços) dos CRI, nos termos da cláusula 10.14 do TS e a do item (ii) voto de 
Titulares que representem, pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme 
previsto na cláusula 10.10 do TS. Na forma da Instrução 625 da CVM, a AGT 
será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso 
será disponibilizado àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@reit.com.br 
e assembleias@pentagonotrustee.com.br - os documentos que comprovem os 
poderes de representação dos Titulares ou os documentos que comprovem sua 
condição de Titulares, até o horário da AGT. Para os fins acima, serão aceitos 
como documentos de representação: participante pessoa física – cópia digitaliza-
da de documento de identidade dos Titulares ou, caso representado por procura-
dor, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário 
ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento 
de identidade do titular; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatu-
to ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documen-
to societário que comprove a representação legal do titular, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por 
procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono 
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos 
documentos do titular. Os termos que não se encontrem aqui expressamente 
definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos documentos da Emissão. 
Rio de Janeiro, 18/04/2022. Reit Securitizadora S.A.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE MARICÁ – RJ.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 
05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta 
pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN PARK II 
move em face de MARCIA CRISTINA DA SILVA SANTOS  
(processo nº 0009787-67.2014.8.19.0031) na forma abaixo:
O DR. VITOR PORTO DOS SANTOS, Juiz de Direito Titular 
na Segunda Vara Cível da Comarca de Maricá, FAZ SABER 
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente a Executada: MARCIA 
CRISTINA DA SILVA SANTOS (CPF: 769.901.337-91) e 
ao promitente vendedor:  ROBERTO DUARTE ALVARES 
DE CASTRO (CPF: 039.037.177-53), suprindo assim as 
exigências contida no artigo 889, I e VII do NCPC., que no 
dia  26/04/2022 às 14:00 horas que no dia será aberto o 1º 
leilão Público, na “MODALIDADE HÍBRIDO” à ser realizado 
de forma presencial no átrio do Fórum da Comarca de Maricá, 
no endereço sito a Rua Jovino Duarte de Oliveira s/nº - Araçatiba 
– Maricá – RJ, e concomitantemente através através do site 
de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, pela Leiloeira 
Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob 
o nº 175, devidamente credenciada no TJRJ, com escritório 
na Rua República do Líbano nº 16, salas: 501/502 – Centro – 
Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem mais der 
acima da avaliação, ou no dia  28/04/2022, no mesmo horário 
e local, a partir de 60% do valor da avaliação do imóvel, em 
consonância ao Art. 891, §único do CPC, que estará aberto 
obedecendo aos artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo 
Civil, o imóvel descrito como segue: (DIREITO E AÇÃO) - 
LAUDO DE AVALIAÇÃO - O IMÓVEL:  UNIDADE 75, DO 
CONDOMÍNIO GREEN PARK 2, com área de 390,00 metros 
quadrados e confrontações de acordo com a Certidão do 2 
Ofício do RGI de Maricá, em anexo ao mandado. No lote 75. 
Que é plano e não há qualquer construção, informação esta 
corroborada pelo porteiro do condomínio de nome Sr. Ronald, 
estando o imóvel situado em um condomínio com segurança.                                                                         
Importando a presente avaliação do imóvel descrito acima,  
NO VALOR DE R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). 
DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em especial 
a executada, promitente vendedor intimados por intermédio 
do presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim 
a exigência contida no artigo 889, I e VII do NCPC. Dado e 
passado, Rio de Janeiro, aos 06 (seis) dias do mês de abril de 
dois mil e vinte e dois. Para que produza seus efeitos legais, 
o presente Edital encontra-se assinado eletronicamente pela 
Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha, pela Responsável do 
Expediente- Ana Paula Gonçalves Bonitz  (Mat.01/28357), e 
pelo Dr. Vitor Porto Dos Santos - Juiz de Direito.

BANCO MODAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1
Ata de Reunião do Conselho de Administração  

realizada em 05 de abril de 2022
Data, Hora e Local: Em 05 de abril de 2022, às 16h, por teleconferência, 
reuniu-se o Conselho de Administração do Banco Modal S.A. 
(“Companhia”), com a presença da totalidade de seus membros, em 
observância ao artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face 
da presença de todos os membros do Conselho de Administração 
da Companhia (“Conselheiros”), que participaram por meio de 
videoconferência, em observância ao artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto 
Social da Companhia. Composição da Mesa: Diniz Ferreira Baptista - 
Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre as seguintes matérias: I - Aprovar o fechamento da operação de 
aquisição da Galapos Consultoria e Participações Ltda. (“Galapos”) pela 
Companhia (“Operação”), nos termos do contrato de compra e venda 
celebrado pela Companhia em 16 de novembro de 2021 (“Contrato”) e 
de seu respectivo termo de aditamento e fechamento celebrado pela 
Companhia na presente data (“Termo de Fechamento”); e II - autorizar 
a Diretoria Executiva e a administração da Companhia a adotar todas as 
providências e praticar todos os atos necessários à implementação das 
deliberações que forem aprovadas, bem como a ratificação dos demais 
atos já praticados pela Diretoria Executiva da Companhia relacionados 
a tais temas. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da 
ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, aprovaram: I - Autorizar o fechamento da Operação, 
nos termos do Contrato aprovado pelo Conselho de Administração em 16 
de novembro de 2021 e de seu respectivo Termo de Fechamento, celebrado 
nesta data, cuja minuta foi dada ao prévio conhecimento do Conselho, 
sendo que, no âmbito do fechamento da Operação, serão transferidas pela 
Companhia, em dação em pagamento aos sócios vendedores da Galapos, 
2.919.785 (dois milhões, novecentas e dezenove mil, setecentas e oitenta 
e cinco) Units representativas de ações de emissão da Companhia (ticker: 
MODL11), as quais foram adquiridas pela Companhia no âmbito do seu 
Programa de Recompra em vigor, e se encontram em tesouraria na 
presente data. II - Autorizar a Diretoria e a administração da Companhia 
a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários para 
a realização e implementação do fechamento da Operação nos termos 
ora deliberados, bem como a ratificar dos demais atos já praticados pela 
Diretoria ou administração da Companhia a respeito. Encerramento 
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por 
todos assinada. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022. Mesa: Diniz Ferreira 
Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Conselheiros: 
Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, 
Fábio Antunes Lopes, Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni e Marcos José 
Rodrigues Torres. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de 
Janeiro, 05 de abril de 2022. Diniz Ferreira Baptista - Presidente da Mesa; 
Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 18/04/2022 sob o número 
00004850962. a) Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata de Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 17 de março de 2022
Data, Hora e Local: Em 17 de março de 2022, às 17h, por teleconferência, 
reuniu-se o Conselho de Administração do Banco Modal S.A. (“Companhia”), 
com a presença da totalidade de seus membros, em observância ao 
artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos 
os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), 
que participaram por meio de videoconferência, em observância ao artigo 
13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Composição da Mesa: 
Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: I - Aprovar a 
proposta de declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio 
aos acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 
36 do Estatuto Social da Companhia, a ser imputado aos dividendos 
mínimos obrigatórios referentes ao exercício social de 2022; II - Aprovar 
a Proposta da Administração para que seja submetida a apreciação das 
Assembleia Gerais Ordinária e Extraordinária; III - Autorizar a convocação 
da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada dia 20 
de abril de 2022 e IV - Aprovar os Relatórios Regulatórios e as atualizações 
das Políticas Internas da Companhia. Deliberações: Após discussão das 
matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: I - Aprovar 
a proposta, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 2023, relativa à declaração e ao pagamento de Juros sobre o Capital 
Próprio, nos termos do parágrafo 2º do artigo 36 do Estatuto Social da 
Companhia, com base no lucro apurado no período, no montante total bruto 
de R$ 14.999.925,85 (quatorze milhões, novecentos e noventa e nove mil, 
novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), equivalentes 
a R$ 0,022164 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,066492 por Unit), 
que após deduzido o valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte 
(“IRRF”), na forma da legislação em vigor, importam o montante líquido 
de R$ 12.749.936,97 (doze milhões, setecentos e quarenta e nove mil, 
novecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), equivalentes 
a R$ 0,018839 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,056518 por Unit), 
com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos. Restou consignado que 
(i) os acionistas constantes da base acionária da Companhia em 23 de 
março de 2022 (inclusive) farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio ora 
aprovados. Dessa forma, a partir de 24 de março de 2022 (inclusive), as 
ações da Companhia serão negociadas “Ex-Juros sobre o Capital Próprio”; 
(ii) os Juros sobre o Capital Próprio ora aprovados serão (a) imputados 
integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela 
Companhia referentes ao exercício de 2022, e (b) pagos a partir do dia 
04 de abril de 2022, sem nenhuma remuneração a título de atualização 
monetária; (iii) o valor dos Juros sobre o Capital Próprio proposto no 
ano-base atende aos limites estabelecidos na legislação fiscal; (iv) o 
Conselho de Administração autorizou a Diretoria Executiva a adotar as 
providências necessárias para a publicação do competente “Aviso aos 
Acionistas”, para divulgação ao mercado da deliberação ora tomada e 
(v) os documentos de suporte dos referidos proventos ficarão arquivados 
na sede social da Companhia. II - Aprovar a Proposta da Administração 
para que seja submetida à apreciação das Assembleia Gerais Ordinária 
e Extraordinária contidas no Anexo I da presenta ata. III - Autorizar a 
convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que será 
realizada dia 20 de abril de 2022, às 14h. IV - Aprovar os Relatórios 
Regulatórios Anuais/Semestrais em atendimento as normas vigentes, bem 
como as atualizações das Políticas Internas da Companhia, conforme 
versões relacionadas no Anexo II da presente ata, as quais foram 
previamente aprovadas e recomendadas pelos Comitês e Comissões 
competentes, conforme compartilhadas com os membros do Conselho de 
Administração da Companhia, e serão mantidas arquivadas na sua sede. 
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo 
tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, 
foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 17 de março de 2022. Mesa: 
Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. 
Conselheiros: Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano 
Maron Ayres, Fábio Antunes Lopes, Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni 
e Marcos José Rodrigues Torres. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. Rio de Janeiro, 17 de março de 2022. Diniz Ferreira Baptista - 
Presidente da Mesa; Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário da Mesa. Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro . Certifico o Arquivamento em 
28/03/2022 sob o número 00004822954. a) Jorge Paulo Magdaleno Filho - 
Secretário Geral.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE (Jucerja): 33.3.0026228-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da Fartura Agropecuá
ria S.A., (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, que se realizará às 13h00min do dia 29 de Abril de 2022, na 
sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar, Flamengo, 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Examinar, discutir 
e aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras 
e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; e (b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua 
remuneração. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Apreciar e votar 
a proposta da Diretoria de aumento do Capital Social de R$66.339.646,11 
(sessenta e seis milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e qua-
renta e seis reais e onze centavos) para R$76.319.233,71 (setenta e seis 
milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e trinta e três reais e setenta 
e um centavos), que corresponde a um aumento de R$9.979.587,60 (nove 
milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta sete reais e 
sessenta centavos), com a emissão de 316.210 (trezentos e dezesseis mil 
e duzentos e dez) ações, sendo 244.367 (duzentos e quarenta e quatro mil 
e trezentos e sessenta e sete ) ordinárias nominativas e  71.843 (setenta e 
um mil e oitocentos e quarenta e três) preferenciais nominativas, a serem 
subscritas e integralizadas pelo valor patrimonial ajustado de R$31,56 (trinta 
e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme apurado no último balanço 
patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2021. O valor do aumen-
to do capital social total será subscrito e integralizado da seguinte forma, 
obedecendo rigorosamente a participação acionária atual de cada acionista 
no capital social: (1) R$9.211.996,09 (nove milhões, duzentos e onze mil, 
novecentos e noventa e seis reais e nove centavos), com a integralização de 
adiantamento para futuro aumento de capital social realizado pela acionista 
WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.; 
(2) O valor restante de R$767.591,51 (setecentos e sessenta e sete mil, 
quinhentos e noventa um reais e cinquenta e um centavos), será subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional; (3) Fixado o prazo de decadência 
de 30 (trinta) dias contados da data de publicação desta Assembleia para 
o acionista exercer o direito de preferência para subscrição das ações do 
aumento de capital, na mesma proporção do número de ações das mesmas 
espécies (ON e/ou PN) que possuírem na data da Assembleia; e (4) Eventuais 
sobras não subscritas e depois decorrido o prazo de decadência acima fixado, 
os acionistas que tiverem feito pedido de reserva de sobras no boletim de 
subscrição, poderão subscrever as ações que sobejarem, podendo eventual 
saldo remanescente ser subscrito por terceiros; (b) Alteração do Artigo 5º 
do Estatuto Social e sua respectiva consolidação, em razão do aumento de 
capital social.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022.
Eugênio Ricardo Araújo Costa

Diretor-Presidente

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25  –  NIRE 3330033665-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas a comparecerem nas Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) que serão realizadas no dia 
25 de abril de 2022, às 15h, na sede social da Companhia, localizada na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 
nº 501, 5º andar, salão 501, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, 
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 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 2021; 
(iii) Ratificar a distribuição de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 
aos Acionistas aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária ocorrida 
em 11 de junho de 2021; e (iv) Fixar a remuneração global anual dos 
administradores da Companhia para o exercício social de 2022. II - Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (I) Eleger novo membro para compor 
a Diretoria da Companhia; e (II) Ratificar a composição da Diretoria da 
Companhia, com mandato unificado com os demais membros até a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2024.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2022.
Cristiano Maron Ayres 

Diretor Executivo

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
CNPJ no 33.254.319/0001-00  –  NIRE 33.300.316.906

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 19.4.2022

Data, Hora, Local: Em 19.4.2022, às 10h30, de modo exclusivamente 
digital. Mesa: Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: André 
Rodrigues Cano. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. 
Edital de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade com o 
disposto no §4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76. Deliberação: Aprovada a 
proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 14.4.2022, 
para reduzir o Capital Social, de conformidade com o disposto no Artigo 
173 da Lei no 6.404/76, em R$1.625.366.262,68 (um bilhão, seiscentos 
e vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e 
sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), sem o cancelamento 
de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que 
se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Em seguida, disse 
o senhor Presidente que: 1) a redução será concretizada mediante a 
entrega do respectivo valor ao Banco Bradesco S.A., único acionista da 
Sociedade, em moeda corrente nacional; 2) em consequência, o “caput” 
do Artigo 6o do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação, 
após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: “Artigo 
6o) O Capital Social é de R$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de 
reais), dividido em 5.368.581 (cinco milhões, trezentas e sessenta e oito 
mil, quinhentas e oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas-escriturais, 
sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o 
senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho 
Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e 
encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que aprovada por todos 
os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. 
aa) Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: André Rodrigues 
Cano; Acionista: Banco Bradesco S.A. representado por seus Diretores 
Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues 
Cano. Declaração: Declaro para os devidos fins que a presente é cópia 
fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as 
assinaturas nele apostas. aa) Marcelo de Araújo Noronha - Presidente da 
Mesa; e André Rodrigues Cano - Secretário.

REIT SECURITIZADORA S.A. (“REIT”)
CNPJ 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 1ª Convocação da AGT de Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio da 2ª Emissão em Série Única da REIT. A REIT, nos termos da 
cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio 
da 2ª Emissão em Série Única de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 
(“CRA”) da REIT (“TS”), vem pela presente, convocar os titulares, para a 
Assembleia Geral de Titulares do CRA da 2ª Emissão em Série Única da 
Reit (“AGT”), a se realizar no dia 09/05/2022, às 11 horas, em 1ª convocação, 
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 nº 625 
da CVM. A REIT convoca os titulares para a AGT, com a seguinte Ordem do 
Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações financeiras do patrimônio separado, 
acompanhadas do parecer do auditor independente, relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021. Observando o disposto no Art. 26, §3º, da Instrução 
nº 600 da CVM e considerando que as demonstrações contábeis do patrimônio 
separado não contiverem ressalvas, informa-se que essas serão consideradas 
automaticamente aprovadas, mesmo ante a inexistência de quórum mínimo de 
instalação e aprovação de Titulares de CRA que representem a maioria dos 
CRA em circulação. A presente convocação será enviada pelo agente fiduciário, 
via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador 
do CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação 
nos jornais dos atos da REIT, conforme previsto no TS. Qualquer informação 
acerca da matéria da Ordem do Dia deverá ser solicitada à REIT ou ao agente 
fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br, 
respectivamente. Rio de Janeiro, 18/04/2022. Reit Securitizadora S.A.

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da 
Cia. a se reunir no dia 29/04/22, às 19h, na sede social localizada na Praça 
Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: 
(a) as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer 
dos auditores independentes referentes ao exercício social de 2021; e (b) a 
destinação do resultado de 2021 da Cia. Rio de Janeiro, 20/04/22. Diretoria.

Petrobras: Recorde nacional em tempo de construção de poço offshore

A Petrobras divulgou que 
bateu recorde nacional 
no tempo de construção 

de um poço em águas profundas, 
alcançando a marca de 35 dias, 
no campo de Marlim, na Bacia de 
Campos. Para efeito de compa-
ração, o recorde anterior no pa-
ís foi de 44 dias, batido em 2021 
no campo de Golfinho, na mes-
ma bacia. Já em Marlim, a média 
histórica nos últimos 20 anos na 
construção de poços era de 93 
dias, indicando uma redução de 
63% nesse prazo. 

Segundo informou a estatal 

nesta terça-feira, esse desempe-
nho gerou economia de cerca de 
R$ 40 milhões para a companhia, 
considerando a redução de cus-
tos em despesas logísticas e no 
aluguel de sondas, cuja taxa diária 
gira em torno de R$ 1,5 milhão, 
além da redução de exposição dos 
trabalhadores ao risco.

O poço 7-MRL-233H-RJS in-
tegra o projeto de revitalização 
dos campos de Marlim e Voador e 
está localizado em lâmina d´água 
de 850 metros - equivalente à al-
tura de 22 estátuas do Corcovado 
empilhadas -, a 150 km da costa. 

“Toda redução no prazo de cons-
trução de um poço é sinônimo 
de redução expressiva de custos 
e geração de valor, pois essa ati-
vidade equivale a cerca de 30% 
dos investimentos em Exploração 
e Produção”, avaliou o diretor de 
Desenvolvimento da Produção, 
João Henrique Rittershaussen. 
Segundo ele, o resultado reflete, 
também, a aplicação de uma nova 
metodologia na seleção de confi-
guração de poços – mais otimi-
zada, eficiente e com resultados 
mais rápidos. O objetivo é reduzir 
o custo de construção de poços e 

otimizar o Valor Presente Líquido 
(VPL) para o projeto.

Revitalização 

De acordo com a Petrobras, a 
construção desse poço faz parte do 
maior programa de recuperação de 
um ativo maduro em andamento 
na indústria offshore mundial: a revi-
talização dos campos de Marlim e 
Voador. Um campo é considerado 
maduro quando ultrapassou o ápice 
de sua produção. O projeto prevê a 
interligação de 75 poços e a instala-
ção, em 2023, de duas plataformas 

do tipo FPSO (sistema flutuante de 
produção, armazenagem e transfe-
rência de petróleo), com capacidade 
de produzir, juntas, 150 mil barris 
de petróleo por dia (bpd).

“A expectativa é que Marlim re-
presente um divisor de águas em 
projetos de recuperação de campos 
maduros de grande porte, abrindo 
caminho para a companhia investir 
em outras iniciativas similares. Mes-
mo depois de completar 30 anos de 
produção, o campo continua se re-
novando e trazendo novas opor-
tunidades para a companhia”, 
concluiu o diretor Rittershaussen.
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Três perguntas: BaaS – importância, quando vale a pena e tendências

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021. Colocamo-nos à 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rio de Janeiro, 19/04/2022. A Diretoria. (valores são expressos em milhares de reais).

Balanços Patrimoniais em 31/12 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Ativo 197.384 221.898 130.162 155.223
Ativo circulante 36.722 57.216 67.652 87.952
Caixa e equivalentes de caixa 3.490 14.464 3.639 14.613
Títulos e valores mobiliários - 8.853 - 8.942
Contas a receber 21.805 22.001 21.805 22.372
Estoques 9.241 9.114 36.317 35.361
Tributos a recuperar 326 253 1.673 1.548
Partes relacionadas 5 693 - -
Adiantamentos 1.027 1.196 3.390 4.473
Outros ativos 827 642 828 643

Ativo não circulante 160.662 164.682 62.509 67.271
Depósitos judiciais 39 38 43 123
Investimentos 149.071 151.344 1.421 2.907
Intangível 8.940 10.029 58.335 60.805
Imobilizado 2.612 3.271 2.710 3.436

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Passivo 197.384 221.898 130.162 155.223
Passivo circulante 93.123 118.932 24.941 49.766
Fornecedores 1.252 2.716 4.255 6.048
Financiamentos / Empréstimos 308 12.264 308 12.264
Salários, encargos sociais e trabalhistas 1.095 904 2.470 2.483
Imposto de renda e contribuição social 202 77 543 186
Outros tributos a recolher 450 327 808 593
Direitos autorais a pagar 3.431 3.450 10.333 8.948
Contas a pagar por aquisição de direito de uso - - 1.513 2.341
Dividendos a pagar 2.218 13.823 2.218 13.823
Partes relacionadas 81.865 82.307 - -
Passivo Contratual 1.446 2.281 1.446 2.281
Outros passivos 855 783 1.045 799

Passivo não circulante 6.967 7.822 7.927 10.313
Financiamentos 26 3.323 26 3.323
Contas a pagar por aquisição de investimento - - 598 2.115
Provisão para riscos tributários,
 cíveis e trabalhistas 328 62 747 447
Partes relacionadas 6.613 4.437 6.557 4.428

Patrimônio líquido 97.294 95.144 97.294 95.144
Capital social 27.343 27.343 27.343 27.343
Ações em tesouraria (6.576) (3.010) (6.576) (3.010)
Reserva de lucros 64.830 59.453 64.830 59.453
Reserva de capital 11.697 11.697 11.697 11.697
Ajuste acumulado de conversão - (339) - (339)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Reservas de lucros

Reserva Outros
Capital Ações em Reserva Reserva especial resultados Lucros
social tesouraria de capital legal de lucros abrangentes acumulados Total

Em 31/12/2019 27.343 (3.010) 11.697 1.450 48.631 245 - 86.356
Diferenças cambiais sobre investimento no exterior - - - - - (584) - (584)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 11.910 11.910
Destinação do lucro

Reversão dos dividendos mínimos obrigatórios 2019 - - - - 1.035 - - 1.035
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (3.573) (3.573)
Retenção de lucros - - - - 8.337 - (8.337) -

Em 31/12/2020 27.343 (3.010) 11.697 1.450 58.003 (339) - 95.144
Recompra de ações - (3.566) - - - - - (3.566)
Dividendos complementares (9.724) (6.245) (15.969)
Diferenças cambiais sobre - - - - - 339 - 339
Lucro líquido do exercício - - - - - - 30.494 30.494
Destinação do lucro

Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (9.148) (9.148)
Retenção de lucros - - - - 15.101 - (15.101) -

Em 31/12/2021 27.343 (6.576) 11.697 1.450 63.380 - - 97.294

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12 (Em MR$)
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido antes do imposto de renda
 e da contribuição social 30.941 11.987 32.396 12.460
Ajustes
Depreciação e amortização 3.917 2.751 5.423 4.516
Baixa/Impairment ativo imobilizado
 e intangível 56 843 65 878
Resultado da equivalência patrimonial (14.174) (249) (3.114) (1.847)
Constituição / (reversão) de provisão
 para créditos de liquidação duvidosa 129 (1.031) 129 (1.031)
Constituição / (reversão) de provisão
 para perdas no estoque (45) (2.328) (3.114) (1.615)
Constituição / (revesão) de provisão
 para contingência 266 17 300 (294)
Correção Monetária sobre aquisição
 de investimento / direito de uso - - - (191)
Juros sobre aquisição de investimento - - (290) -
Diferença cambial sobre investimento
 no exterior 339 - 339 (584)
Juros sobre financiamentos 131 1.108 131 1.108

21.560 13.098 32.265 13.400
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 66 (1.616) 438 (720)
Estoques (83) 4.971 2.158 12.436
Tributos a Recuperar (72) 178 (125) (590)
Adiantamentos a fornecedores 169 5.209 1.083 4.259
Partes relacionadas 2.422 8.394 2.129 355
Outros ativos (186) (21) (107) (14)
Receita Diferida (835) 2.281 (835) (166)
Fornecedores e direitos autorais a pagar (1.483) 2.017 (408) 2.968
Salários e encargos sociais e trabalhistas 191 (399) (13) (609)
Outros tributos a recolher 123 (122) 215 (73)
Outros passivos 73 (7.789) 246 (5.761)

Caixa proveniente das (aplicado nas)
 operações 21.945 26.201 37.046 25.485
Imposto de renda e contribuição social pagos (323) - (1.546) (764)
Juros pagos (175) (573) (175) (573)

Caixa líquido proveniente das (aplicados
 nas) atividades operacionais 21.447 25.628 35.325 24.148
Fluxos de caixa das atividades
 de investimentos
Contas a pagar por aquisição de direito de uso - - (2.055) (890)
Títulos e valores mobiliários 8.853 (3.716) 8.942 (3.452)
Aquisições de bens do ativo imobilizado (18) (1.127) (18) (1.165)
Aquisições de ativos intangíveis (352) - (2.272) -
Aquisição de controlada, caixa líquido adquirido           - 11 - -
Aumento de capital em investidas - (3.810) - -
Dividendos recebidos 14.592 2.499 4.600 720

Caixa líquido proveniente das (aplicados
 nas) atividades de investimentos 23.075 (6.143) 9.197 (4.786)
Fluxos de caixa das atividades de
 financiamentos
Dividendos pagos (36.722) (36.722)
Recompra de Ações (títulos não negociáveis) (3.566) (3.566)
Captação de financiamento - mercado - 926 - 926
Pagamento de financiamento (principal) (15.208) (6.556) (15.208) (6.556)

Caixa líquido proveniente das (aplicados
 nas) atividades de financiamentos (55.496) (5.630) (55.496) (5.630)
Aumento (redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa (10.974) 13.855 (10.974) 13.732
No início do exercício 14.464 609 14.613 881
No final do exercício 3.490 14.464 3.639 14.613

Demonstrações do Resultado dos exercícios findos em 31/12 (Em MR$)Notas Explicativas
Informações Gerais: O GEN - Grupo Editorial Nacional Participações S.A. (“GEN”) 
é uma sociedade anônima de capital fechado com sede no Brasil e matriz domicilia-
da na Travessa do Ouvidor nº 11 no Rio de Janeiro, RJ. O GEN é um dos maiores 
produtores de conteúdos CTP (científicos, técnicos e profissionais), com mais de 
100 anos de experiência no mercado editorial brasileiro. O GEN possui o controle de 
empresas especializadas na produção e comercialização de conteúdos – produtos 
e serviços – educacionais nos segmentos universitários e profissionais, nas áreas 
da saúde, jurídico, concurso, exatas, humanas e sociais aplicadas. Resumo das 
Principais Políticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, que compreendem os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Descrição das 
principais práticas contábeis adotadas: A. Caixa e equivalentes de caixa – são consi-
derados os recursos mantidos em caixa e os depósitos bancários; B. Títulos e valores 
mobiliários – são classificados ao valor justo por meio do resultado, sendo, portanto, 
apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos 
ou perdas reconhecidas nas demonstrações dos resultados. Referida classificação 
se deve, basicamente, ao fato da intenção da Companhia em negociar as aplicações 
financeiras na medida em que houver necessidade de recursos para liquidação de 
suas obrigações. C. Contas a receber – são registradas pelo seu valor nominal de-
duzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A Cia avaliou e não iden-
tificou operações com diferenças significativas, entre o valor nominal e o valor justo 
determinado com base no valor presente dos fluxos futuros de fundos descontados; 
D. Estoques – são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido rea-
lizável deduzido da provisão para obsolescência de estoque. O custo é determinado 
usando-se o método do “custo médio ponderado”; E. Intangíveis – referem-se, subs-
tancialmente, ao ágio sobre aquisição de empresas, a carteira de clientes, marcas, 
acordos de não competição e direitos de publicação identificados nos processos de 
alocação dos preços pagos nas aquisições, custos com a aquisição de patentes, sof-

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita líquida das vendas 135.978 112.627 136.574 119.018
Custo dos produtos vendidos (87.981) (75.759) (56.445) (55.065)
Lucro bruto 47.997 36.868 80.129 63.953
Despesas com pessoal (14.359) (10.297) (29.776) (31.101)
Despesas com vendas (4.785) (2.955) (6.000) (3.424)
Despesas gerais e administrativas (11.282) (10.596) (14.070) (16.657)
Equivalência patrimonial 14.174 249 3.114 1.847
Outras receitas operacionais, líquidas 158 (8) 344 73
Lucro (prejuízo) operacional 31.903 13.261 33.742 14.690
Despesas financeiras (1.720) (3.044) (2.764) (5.140)
Receitas financeiras 758 1.770 1.418 2.910
Lucro (prejuízo) antes do Imposto
 de renda e da contribuição social 30.941 11.987 32.396 12.460
Imposto de renda e contribuição social (447) (77) (1.902) (550)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 30.494 11.910 30.494 11.910
tware, marcas comerciais, licenças e direitos para comercialização e editoração de 
livros; F. Imobilizado – são demonstrados ao custo histórico de aquisição, líquido de 
depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, 
se for o caso. A Administração, em seu melhor julgamento, entende que os principais 
ativos não sofreram significativas variações de preço desde a data da aquisição e/ou 
formação e, ainda, que as taxas admitidas para a depreciação representam adequa-
damente o tempo de vida útil-econômica esperada para os bens do ativo; G. Provi-
sões – são reconhecidas quando a Cia tem uma obrigação presente (legal ou não for-
malizada) em consequência de eventos passados; H. Receita – compreende o valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos. A 
receita é apresentada líquida de impostos, encargos sobre vendas, devoluções, aba-
timentos e descontos e é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios 

de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador;  I. Estimativas 
contábeis – são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoá-
veis para as circunstâncias; J. Gestão de Risco Financeiro – As atividades da Cia e 
suas controladas as expõem a diversos riscos financeiros. O programa de gestão 
de risco da Cia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca 
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Cia e de suas 
controladas; K. O total de ações emitidas pela Cia. é de 1.059.374 ações, todas ON, 
e sem valor nominal, sendo 1.037.801 ações representativas do capital social de R$ 
27.343 e 21.573 ações mantidas em tesouraria; L. A Diretoria, eleita em 09/05/2019 
com mandato de três anos, tem a seguinte composição: Diretor-Presidente: Mauro 
Koogan Lorch, Diretor - Vice-Presidente: Francisco Bilac Moreira Pinto Filho.

Assinatura
RJ, 19/04/2022. DIRETORIA:

Mauro Koogan Lorch - Diretor-Presidente
Fabio Rodrigues de Souza - Contador - CRC - RJ: 089993/O-0

Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
BaaS (Bank as a 
Service) com Car-

los Benitez, CEO da BMP 
Money Plus. O BMP é um 
banco que trabalha com a 
organização e operacionali-
zação de estruturas de BaaS.

Qual a importância das 
estruturas de BaaS?

Já faz bastante tempo que 
eu tenho como referência 
um banco de montadora. 
Por exemplo, a Volkswagen 
tem o Banco Volkswagen, 
e a Caterpillar, a CAT Fi-
nancial. O objetivo dessas 
plataformas bancárias é in-
centivar a venda dos pro-
dutos da Volkswagen e da 
Caterpillar. Há 10 anos, eu 
me perguntava por que so-
mente os caras grandes têm 
essas estruturas.

Antes disso, na década de 
1990, eu havia trabalhado 
numa trading que havia se 
tornado um banco de cré-
dito de marcas de automó-
veis que ainda não haviam 
estruturado suas operações 
no Brasil.

A construção de produ-
tos direcionados para cada 
atividade, segmento e ne-
gócio foi ficando cada vez 
mais fácil com a tecnologia. 
A questão é que você tem 
que ser um banco para fazer 
o BaaS, ou ter um core ban-
cário para fazer isso. Hoje se 
disseminou que um cartão 
pré-pago espelhado num 
aplicativo é um BaaS, mas 
quando se fala em banking, 
você tem excesso de infor-

mações. Além disso, ele não 
é um processo democrático. 
Um banco não coloca o seu 
dinheiro através de uma dis-
tribuição social de incentivo 
a regiões com problema de 
crédito. Quem faz isso é o 
governo.

Hoje, o processo de BaaS 
está banalizado. Esse pro-
cesso não envolve apenas o 
core bancário inteiro. Ele não 
é só a tecnologia. Você vê 
software houses oferecendo 
serviços, mas é preciso ter o 
conhecimento técnico básico 
de todo o ambiente bancá-
rio, que não é simples. Não 
é simplesmente pedir uma 
licença no Banco Central e 
sair operando no mercado. É 
a mesma coisa que achar que 
quando se entra na faculda-
de de Medicina se vai fazer 
cirurgias do coração. Não é 
assim que funciona.

Hoje se vê pessoas sem 
preparo vendendo soluções 
que não contemplam todo o 
processo bancário. Simples-
mente fazem o front inicial 
como se fosse uma wallet, 
onde as pessoas guardam 
seu dinheiro dentro de uma 
carteira num aplicativo. Isso 
não é uma plataforma ban-
cária. Por mais que se con-
siga fazer uma transação de 
Pix ou pagamento, um ban-
co é muito mais do que isso.

Quando sentamos com 
um parceiro, já que o nos-
so negócio é B2B, apesar de 
termos algumas atividades 
proprietárias como carteiras 
de crédito, nós olhamos pa-
ra dentro do cliente para en-
tendermos toda a sua cadeia 
de negócios e quem são os 

participantes da sua ativida-
de comercial, como clientes, 
fornecedores e prestadores 
de serviços. Não é simples-
mente chegar e vender uma 
plataforma bancária. Com 
isso, nós mostramos quais 
seriam os produtos que po-
deriam ser adaptados aos 
participantes do seu ecossis-
tema. A partir disso, é possí-
vel dizer se é necessário ter 
crédito para pessoa jurídica 
ou parcelamento para que as 
pessoas físicas possam com-
prar os seus produtos. O am-
biente de Pix, TED e boleto 
se torna apenas um acessório 
na cadeia em que o dinheiro 
passa.

Vou usar o exemplo de 
uma oficina mecânica. Vo-
cê leva o seu carro a uma 
oficina, que compra peças 
de um distribuidor, que fo-
ram feitas por um fabrican-
te que foi abastecido por 
fornecedores. Se todos eles 
tiverem conta no Itáu, o 
próprio banco não vai saber 
disso, pois devido ao seu 
tamanho, ele segrega de tal 
forma os clientes que não 
consegue ver que um acaba 
conversando com o outro 
no final. Pode até ver isso 
como informação, mas ele 
não consegue dar atenção.

Quando se constrói uma 
plataforma bancária que ro-
da dentro da própria cadeia, 
você consegue criar produ-
tos específicos e aproveitar 
muito melhor o dinhei-
ro que está lá dentro. São 
percentuais que parecem 
pequenos, mas que num 
grande volume de negócios 
dentro de um ecossistema 

acabam se tornando spreads 
maiores. Isso não é simples, 
pelo contrário. É um longo 
roadmap, assim como toda 
instituição bancária que de-
morou para chegar até aqui 
de forma lucrativa, mas é 
um processo que a empresa 
precisa construir para apro-
veitar melhor as fortalezas 
do seu negócio.

Quando vale a pena 
uma empresa montar 
uma estrutura de BaaS?

O BaaS é apenas despesa 
quando se resume a oferta 
de uma simples wallet e de 
um cartão pré-pago. O cus-
to para se montar esse tipo 
de operação não vai trazer 
uma rentabilidade muito al-
ta, pois quem vai usar quer 
uma conta gratuita sem o 
pagamento de uma tarifa 
mensal ou quer fazer uma 
transferência barata ou gra-
tuita. Tudo isso gera muito 
custo para se ter sistemas 
proprietários de antifraude, 
desenvolvimento interno e 
atendimento ao cliente. Vo-
cê tem uma série de necessi-
dades que não são só aquela 
pequena tecnologia de tran-
sação financeira.

Por exemplo, se o token 
de autorização de um clien-
te não funcionar, ele vai ter 
que ligar no SAC. O C6, 
com uma estrutura muito 
maior, passou por uma si-
tuação em que os clientes 
não conseguiram falar por 
meses com seu SAC.

Por outro lado, se a em-
presa tem uma cadeia on-
de existe trânsito de capital 
que possibilita a oferta de 

crédito direcionado para os 
seus participantes, ela tem 
que partir para a constru-
ção de uma estrutura de Ba-
aS. A rentabilidade está no 
crédito, e não no ambiente 
transacional de pagamen-
tos. Isso não existe.

Na sua opinião, quais 
são as tendências do 
BaaS para os próximos 
anos?

Haverá estruturas que 
vão criar produtos direcio-
nados e que vão ter sucesso 
onde uma atividade econô-
mica tem demanda muito 
pesada, mas não tem oferta. 
Por exemplo, um banco do 
caminhoneiro. Não existe 
nada direcionado para este 
mercado, sendo que a única 
coisa que o caminhoneiro 
quer fazer é comprar pneu 
mais barato, pois ele faz es-
sa compra de três a quatro 
vezes no ano de forma par-
celada. Essas plataformas 
terão marketplaces de con-
sumo onde serão ofertados 
produtos cuja aquisição po-
derá ser feita com crédito 
disponibilizado para aten-
dimento do usuário. Esse 
modelo também atenderá 

atividades profissionais es-
pecíficas.

Por outro lado, nós temos 
plataformas tecnológicas de 
tráfego intenso, como ma-
rketplaces, e-commerces e 
adquirentes, que possuem 
a fidelização do seu cliente 
final e dos seus parceiros, e 
que vão agregar serviços de 
BaaS na própria plataforma. 
Hoje, você vai no Mercado 
Pago, que antes era sim-
plesmente uma carteirinha 
digital, e tem uma série de 
informações com as quais 
você utiliza o Mercado Li-
vre e o Mercado Pago ao 
mesmo tempo. Você tem a 
mesma coisa na AME.

Uma plataforma como o 
PicPay já vai ter mais dificul-
dade, pois ele não é marke-
tplace ou um ambiente de 
relacionamento direcionado. 
Ele tenta fazer o que o Nu-
bank fez, mas com uma ca-
beça de wallet para se dife-
renciar do banco original. Ele 
vai ter dificuldade com esse 
modelo pois, como já disse, a 
receita de uma wallet é mui-
to baixa. Mesmo o Nubank, 
que foi uma grande e extra-
ordinária surpresa, ainda tem 
muito o que provar.

Carlos Benitez

Divulgação BMP Money Plus
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ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA 
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA CONTADORA

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram auditadas pela 
Grant Thornton Auditores Independentes e encontram-se a disposição

dos Acionistas na sede da Companhia.

Marco Aurelio de Alvim Costa – Presidente 
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

Edvaldo Santiago Vieira - Diretor
Maria Lucia Guilherme de Brito

CRC RJ-088050/O

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 981.561 828.983
Caixa e equivalentes de caixa 53.728 74.733
Contas a receber 714.092 594.720
Estoques 148.871 103.544
Créditos tributários 15.846 17.733
Dividendos a receber 17.874 16.026
Adiantamento a fornecedores e funcionários 21.719 14.423
Outros créditos 9.431 7.804
Não circulante 4.479.777 4.375.585
Créditos tributários 974 974
IRPJ e CSLL diferidos 134.946 86.932
Depósitos judiciais 31.680 27.454
Outros créditos 141.245 75.895
Investimentos 1.322.823 1.282.411
Imobilizado 1.923.041 1.974.547
Intangível 925.068 927.372
Total do ativo 5.461.338 5.204.568

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 540.103 522.860
Obrigações com pessoal 124.330 115.075
Fornecedores 215.176 234.810
Tributos a recolher 60.551 53.272
Empréstimos e financiamentos 70.206 70.348
Investimentos a liquidar 31.671 10.914
Dividendos/JCP a pagar 1.548 1.548
Outros débitos 36.621 36.893
Não circulante 100.416 112.488
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 72.329 62.426
Investimentos a liquidar 7.634 25.578
Outros débitos 20.453 24.484
Patrimônio líquido e adiantamento
para futuro aumento de capital 4.820.819 4.569.220
Patrimônio líquido 4.412.209 4.320.020
Capital social 4.785.161 4.474.461
Ações em tesouraria (1.887) (1.887)
Resultado de operações com acionistas
não controladores (45.873) (49.194)
Prejuízos acumulados (325.192) (103.360)
Adiantamento para futuro aumento de capital 408.610 249.200
Total do passivo 5.461.338 5.204.568

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 3.478.368 3.122.265
Custo dos serviços prestados (3.542.594) (3.239.512)
Resultado bruto (64.226) (117.247)
Despesas administrativas (26.234) (11.300)
Resultado de equivalência patrimonial (112.861) (108.079)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (56.285) (104.780)
Resultado financeiro, líquido (10.240) (10.989)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (269.846) (352.395)
Imposto de renda e contribuição social
corrente e diferido 48.014 84.662
Prejuízo do exercício (221.832) (267.733)
Prejuízo básico e diluído por ação - em reais - (R$) (0,0461) (0,0597)
Número de ações (mil) 4.808.070 4.481.531

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis.

Capital 
social

Reser-
va de 

capital

Reserva de lucros Ações 
em 

tesou-
raria

Resultado de 
operações com 
acionistas não 
controladores

Prejuízos 
acumu- 

lados

Total do 
patrimônio 

líquido

Adiantamento 
para futuro 

aumento de 
capital Total

Reser-
va legal

Reserva 
de lucros 

retidos
Saldo em 31 de dezembro de 2019 4.370.361 382 16.033 147.958 (1.887) (46.653) - 4.486.194 30.000 4.516.194
Recursos para aumento de capital - - - - - - - - 323.300 323.300
Aumento de capital social 104.100 - - - - - - 104.100 (104.100) -
Perda por variação na participação
em controladas - - - - - (2.541) - (2.541) - (2.541)
Prejuízo do exercício - - - - - - (267.733) (267.733) - (267.733)
Absorção prejuízos acumulados 
com reserva de lucros - - - (147.958) - - 147.958 - - -
Absorção prejuízos acumulados 
com reserva legal - - (16.033) - - - 16.033 - - -
Absorção prejuízos acumulados 
com reserva de capital - (382) - - - - 382 - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.474.461 - - - (1.887) (49.194) (103.360) 4.320.020 249.200 4.569.220
Recursos para aumento de capital - - - - - - - - 470.110 470.110
Aumento de capital social 310.700 - - - - - - 310.700 (310.700) -
Ganho por variação na 
participação em controladas - - - - - 3.005 - 3.005 - 3.005
Ágio em transação de capital - - - - - 316 - 316 - 316
Prejuízo do exercício - - - - - - (221.832) (221.832) - (221.832)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 4.785.161 - - - (1.887) (45.873) (325.192) 4.412.209 408.610 4.820.819

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (269.846) (352.395)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas
atividades operacionais
Depreciação e amortização 144.962 135.708
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa (9.635) 6.892
Perdas sobre contas a receber 67.910 79.311
Resultado de equivalência patrimonial 112.861 108.079
Provisão (revversão) para riscos tributários,
 trabalhistas e cíveis 9.903 (5.092)
Provisão para perda sobre outros créditos 629 1.703
Impairment e baixas de intangível 6.819 30.702
Resultado na alienação de imobilizado 8.801 -
Outros 6.648 36.258

79.052 41.166
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (177.647) (39.428)
Estoques (45.327) (26.295)
Créditos tributários 1.906 (5.844)
Adiantamento a fornecedores e funcionários (7.296) (7.247)
Outros créditos (75.722) 60.285
Obrigações com pessoal 9.255 (4.568)
Fornecedores (19.634) 5.399
Tributos 7.279 (6.131)
Investimentos a liquidar 10.869 (10.591)
Outros débitos (3.570) 18.282
IR e CSLL pagos (19) (3.105)
Caixa líquido aplicado (gerado) nas
atividades operacionais (220.854) 21.923
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição de ativo imobilizado (127.970) (100.814)
Adição de ativo intangível (14.500) (2.358)
Adição de investimentos (7.740) -
Dividendos recebidos 1.119 65
Aumento de capital em controladas (114.110) (188.367)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (263.201) (291.474)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 470.110 323.300
Empréstimos e financiamentos captados 9 -
Empréstimos e financiamentos pagos (7.069) (7.956)
Caixa líquido gerado nas atividades 
de financiamento 463.050 315.344
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (21.005) 45.793
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 74.733 28.940
Final do exercício 53.728 74.733
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa (21.005) 45.793

Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022. 
A Administração.

1. Contexto Operacional. A ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A. 
(“ESHO” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com 
sede na Avenida Barão de Tefé, 34, 5º ao 12º andares, é controlada pela Amil 
Assistência Médica Internacional S.A., que detém 99,7% do capital total e 
tem por objeto social a prestação de serviços médico-hospitalares, consultoria 
técnica e administrativa no segmento de saúde, participação no capital de 
outras empresas e exercer atividades imobiliárias.

2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações 
contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 são apresentados em milhares de reais, exceto quando 
mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 
e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As notas explicativas da Administração são parte integrante

das demonstrações contábeis.

COI - Clínicas Oncológicas Integradas S.A.
CNPJ/MF nº 39.086.160/0001-30

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)

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

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA CONTADORA

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e
encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

1. Contexto Operacional. A COI Clínicas Oncológicas Integradas S.A. (“COI 
Clínicas” ou “Sociedade”) tem sede na Avenida das Américas, 6205, loja E, 
salas 208 e 302, Barra da Tijuca, na cidade e estado do Rio de Janeiro, e tem 
por finalidade a prestação de serviços médicos relacionados ao tratamento 
oncológico, incluindo serviços de atendimento domiciliar.
2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações 
contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 

Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
A  Administração.

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 101.902 91.918
Caixa e equivalentes de caixa 2.912 5.709
Contas a receber 49.699 41.072
Estoques 26.172 26.714
Créditos tributários 22.706 17.835
Outros créditos 413 588
Não circulante 52.131 37.014
Imposto de renda e contribuição social diferidos 36.364 36.832
Outros créditos 15.767 182

165.918 159.032
Investimentos 111.318 98.297
Imobilizado 49.537 57.028
Intangível 5.063 3.707
Total do ativo 319.951 287.964

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 72.054 60.574
Fornecedores 45.607 37.156
Obrigações com pessoal 5.269 5.405
Tributos a recolher 4.259 3.407
Partes relacionadas - 96
Outros débitos 1.716 1.547
Investimentos a liquidar 2.699 459
Dividendos a pagar 12.504 12.504
Não circulante 8.285 12.056
Provisão para ações judiciais 61 253
Investimentos a liquidar 8.224 11.745
Outros débitos - 58
Patrimônio líquido 239.612 215.334
Capital social 207.526 164.426
Reserva de capital - 8.859
Reserva de lucros - 11.799
Prejuízos acumulados (16.464) -
Adiantamento para futuro aumento de capital 48.550 30.250
Total do passivo 319.951 287.964

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 360.187 317.351
Custos dos serviços prestados (407.026) (370.308)
Resultado bruto (46.839) (52.957)
Despesas administrativas 131 (144)
Outras despesas operacionais, líquidas (3.119) (6.506)
Resultado de equivalência patrimonial 13.021 6.809
Resultado financeiro, líquido 152 (57)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (36.654) (52.855)
Imposto de renda e contribuição social (468) 19.638
Prejuízo do exercício (37.122) (33.217)
Prejuízo básico e diluído por ação - em reais - (R$) (0,35) (0,39)
Número de ações (mil) 106.209 85.850

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações contábeis.

Capital  
social

Reserva  
de capital

Reserva  
de lucros

Prejuízos  
acumulados

Adiantamento para futuro  
aumento de capital

Total do patrimônio  
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2019 90.626 8.859 45.016 - 63.500 208.001
Recursos para aumento de capital - - - - 40.550 40.550
Aumento de capital 73.800 - - - (73.800) -
Prejuízo do exercício - - - (33.217) - (33.217)
Absorção de prejuízos pela reserva de lucros - - (33.217) 33.217 - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 164.426 8.859 11.799 - 30.250 215.334
Recursos para aumento de capital - - - - 61.400 61.400
Aumento de capital 43.100 - - - (43.100) -
Prejuízo do exercício - - - (37.122) - (37.122)
Absorção de prejuízos pelas reservas - (8.859) (11.799) 20.658 - -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 207.526 - - (16.464) 48.550 239.612

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social (36.654) (52.855)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
ao caixa e equivalentes de caixa aplicados
pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 9.275 9.442
Provisão para perdas sobre contas a receber (942) (103)
Perdas sobre contas a receber 4.422 9.224
Provisão para perda sobre outros créditos 16 -
Resultado de equivalência patrimonial (13.021) (6.809)
Outros (1.300) 2.509

(38.204) (38.592)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (11.094) (2.099)
Estoques 542 (9.170)
Créditos tributários (4.871) (2.931)
Outros créditos (15.426) 132
Fornecedores 8.451 20.089
Obrigações com pessoal (136) 387
Tributos 852 277
Investimentos a liquidar (1.281) (1.706)
Outros débitos 110 (3.965)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (61.057) (37.578)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição de ativo imobilizado (1.050) (614)
Adição de ativo intangível (2.090) (865)
Dividendos recebidos - 3.000
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
de investimento (3.140) 1.521
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 61.400 40.550
Empréstimos e financiamentos pagos - (9)
Caixa líquido gerado nas atividades
de financiamento 61.400 40.541
Aumento (redução) em caixa e equivalentes
de caixa (2.797) 4.484
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 5.709 1.225
Final do exercício 2.912 5.709
Aumento (redução) em caixa e equivalentes
de caixa (2.797) 4.484

As notas explicativas da Administração são parte integrante
 das demonstrações contábeis.

e 2020 são apresentadas em milhares de reais, exceto quando mencionado de 
outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos 
pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

Diretor Superintendente: Marco Aurelio de Alvim Costa
Diretor: Ricardo Hajime Yoshio Watanabe

Diretor: Fernando Meton de Alencar Camara Vieira

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC RJ-088050/O

Estatais da China gastaram US$ 23,76 bi em P&D no trimestre

As empresas estatais 
administradas pe-
lo governo central 

da China gastaram mais em 
pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) nos primeiros três 
meses de 2022. A intenção 
é promover o desenvolvi-

mento impulsionado pela 
inovação, anunciou nesta 
terça-feira a Comissão de 
Supervisão e Administra-
ção de Ativos Estatais do 
Conselho de Estado.

O investimento total das 
estatais centrais em P&D 

de janeiro a março expan-
diu 18,9% ano a ano, pa-
ra 151,42 bilhões de iua-
nes (US$ 23,76 bilhões), 
de acordo com o órgão. A 
margem de lucro operacio-
nal das empresas estatais 
centrais foi de 6,8% durante 

este período, taxa inalterada 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado.

Os dados divulgados 
nesta terça-feira também 
mostraram que a eficiência 
de produção das empre-
sas centrais aumentou de 

forma constante. A pro-
dutividade total anual da 
mão-de-obra foi de 727 
mil iuanes per capita neste 
período, um aumento anu-
al de 13%.

Segundo a agência Xi-
nhua, no período de janei-

ro a março, estas empresas 
arrecadaram 9 trilhões de 
yuans em receitas combi-
nadas, um aumento anual 
de 15,4%. Seus lucros líqui-
dos cresceram 13,7%, para 
472,33 bilhões de iuanes, de 
acordo com a comissão.
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Argo II Transmissão de Energia S.A.
CNPJ/MF n° 24.691.572/0001-22

Balanço patrimonial em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa

31/12/20
Ativo

31/12/21
(reapre-
sentado)Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 5 113 174
Títulos e valores mobiliários 6 25.167 22.731
Contas a receber de clientes 7 2.272 -
Despesas pagas antecipadamente 8 64 9
Contas a receber (ativo de contrato) 9 49.069 -
Tributos a recuperar 10 1.522 -
Outros créditos 10.103 71
Total do ativo circulante 88.310 22.985
Não circulante
Despesas pagas antecipadamente 8 - 1
Contas a receber (ativo de contrato) 9 297.023 312.231
Imobilizado 11 876 93
Total do ativo não circulante 297.899 312.324
Total do ativo 386.209 335.309

Nota
explicativa

31/12/20
Passivo e patrimônio líquido

31/12/21
(reapre-
sentado)Circulante

Financiamentos 16 5.199 -
Fornecedores 12 1.801 6.664
Obrigações tributárias 13 2.468 48
Encargos sociais e trabalhistas 14 442 119
Obrigações regulatórias 15 90 -
PIS e COFINS diferidos 17 1.791 -
Dividendos a pagar 18 245 902
Imposto de renda e contribuição social 23 600 -
Contas a pagar - partes relacionadas 24 212 107
Provisões 1.005 -
Outros passivos 68 126
Total do passivo circulante 13.921 7.966
Não circulante
Financiamentos 16 170.248 151.422
Imposto de renda e contribuição social diferidos 23 10.735 9.616
PIS e COFINS diferidos 17 10.149 10.676
Total do passivo não circulante 191.132 171.715
Patrimônio líquido
Capital social 18 38.045 38.045
Reserva de lucro 18 143.112 117.583
Total do patrimônio líquido 181.156 155.628
Total do passivo e patrimônio líquido 386.209 335.309

Demonstrações do resultado para o período fi ndo de 31/12/2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

Nota 
explicativa 31/12/21

31/12/20
(reapre-
sentado)

Receita líquida 20 43.545 150.387
Custo de operação e manutenção 21 (2.651) -
Custo de construção 21 (7.320) (73.272)
Lucro bruto 33.574 77.115
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 21 (1.429) (2.172)
Outras despesas e receitas operacionais 19.334 -
Lucro operacional antes do resultado fi nanceiro 51.479 74.943
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 22 999 678
Despesas fi nanceiras 22 (24.710) (11.816)

(23.711) (11.138)
Lucro operacional antes do imposto de renda e 
 contribuição social 27.768 63.805
Imposto de renda e contribuição social
Corrente 23 (991) (46)
Diferido 23 (1.003) (4.788)
Lucro líquido do período 25.774 58.971

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para o período fi ndo de 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$)
Capital social Reservas Lucros (prejuizos)

Subscrito legal de lucro acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 38.045 543 58.868 - 97.456
Lucro líquido do período - - - 58.971 58.971
Constituição de reserva legal - 4.204 - (4.204) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (799) (799)
Reserva de lucro - - 53.968 (53.968) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (reapresentado) 38.045 4.747 112.836 - 155.628
Lucro líquido do período - - - 25.774 25.774
Distribuição de dividendos adicionais propostos - - - - -
Constituição de reserva legal - 1.288 - (1.288) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (245) (245)
Reserva de lucro - - 24.241 (24.241) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 38.045 6.035 137.077 - 181.156

Demonstrações do resultado abrangente para o período fi ndo de 31/12/2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$)

31/12/21
31/12/20

(reapresentado)
Lucro líquido do período 25.774 58.971
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do período 25.774 58.971

Demon strações dos fl uxos de caixa para o período fi ndo de 31/12/2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 31/12/21

31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais (reapresentado)
Lucro líquido do período 25.774 58.971
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o

caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos 23 1.003 4.789
Provisão para PIS e COFINS diferidos 17 1.264 5.079
Remuneração do ativo de contrato 9 (30.385) (25.145)
Receita de ativo de construção e efi ciência 9 (13.120) -
Receita de operação e manutenção 9 (1.497) -
Receitas de aplicações fi nanceiras - títulos e 
 valores mobiliários 22 (999) (678)
Depreciação 11 7 -
Juros sobre empréstimos, debêntures e amortizações 16 24.639 11.096
Provisões - -
Remuneração de partes relacionadas - -

Caixa gerado pelas operações 6.685 54.112
(Aumento) redução nos ativos operacionais:

Clientes 7 (2.272) 134
Contas a receber (ativo de concessão) 9 11.141 (130.318)
Imposto a recuperar 10 (1.522) -
Despesas pagas antecipadamente 8 (54) (9)
Outros créditos (6.729) (117)

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 12 (4.863) (429)
Encargos e obrigações trabalhistas 14 323 112
Obrigações tributárias 13 2.420 (159)
Obrigações regulatórias 15 90 -
Partes relacionadas 24 (912) (2)
Imposto de renda e contribuição social 23 600 (11)
  Outros passivos 6 -
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais 4.913 (76.687)

Imposto de renda e contribuição social pagos 23 (847) -
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível 11 (790) (93)

Títulos e valores mobiliários 6 (2.436) (1.522)
Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento (3.226) (1.615)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Captação (pagamento) de empréstimos, fi nanciamentos 16 - 78.413
Dividendos pagos 18 (901) -
Caixa liquido gerado pelas atividades de fi nanciamento (901) 78.413
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (61) 111
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período 5 113 174
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 5 174 63
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (61) 111

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (Em milhares de reais, exceto quando mencionado):

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras 
(Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma mencionado)

1. Informações gerais: A Argo II Transmissão de Energia S.A. (“Argo” ou “Companhia”) é uma so-
ciedade por ações de capital fechado, constituída em 1º de abril de 2016 e domiciliada à Rua Ta-
bapuã, 841 - 5º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A Companhia tem 
por objeto a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de energia, prestados 
mediante implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços 
complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa atividade é regulamentada 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - 
MME. A Companhia é uma controlada integral da Argo Energia Empreendimentos e Participações 
S.A. 1.1. Concessão: Em 28 de outubro de 2016, o Consórcio Transmissão do Brasil, formado pela 
FTRSPE 3 Empreendimentos e Participações S.A. (1%) e FIP P2 Brasil Infraestrutura (99%), foi de-
clarado vencedor do Leilão Público nº 013/2015, realizado na B3, para a aquisição da Concessão da 
Subestação Janaúba 3 - Compensadores Síncronos. A homologação foi publicada no Diário Ofi cial 
da União de 19 de dezembro de 2016. Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia assinou com a 
União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 16/2017, que regula a Concessão de Serviço 
Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para a construção, implementação, operação e 
manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, compostas por dois Compensado-
res Síncronos de Reativos em 500Kv na Subestação Janaúba III, - 90/+150 Mvar cada, incluindo 
transformadores elevadores e respectivas conexões, interligações de barramentos, barramentos, 
instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, pro-
teção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. A Companhia fi nalizou constru-
ção do empreendimento em fevereiro de 2022, e o investimento total foi de aproximadamente 
R$174.001. A RAP anual foi determinada em R$39.400 (valor original) e atualizada para R$48.200 
(valor para o ciclo 2021-2022), com recebimento em cotas mensais. A RAP é corrigida anualmente 
pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo II.. Em julho de 2021 a 
companhia disponibilizou seus ativos para operação parcial, dessa forma antecipou parcialmente o 
recebimento da RAP em 7 meses. A receita que será faturada aos usuários do sistema elétrico 
(distribuidoras, geradoras e grandes consumidores) está garantida contratualmente, cujos termos 
são estabelecidos ao se fi rmar o Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST entre o usuário 
e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. De acordo com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, 
de 10 de março de 2020, a Companhia vem acompanhando atentamente os impactos do COVID-19 
em seus negócios onde avalia constantemente os possíveis riscos de inadimplência, entretanto 
considera que as ações que o Governo vem estruturando de suporte ao Setor de Energia Elétrica se 
mostraram efi cientes para conter estes riscos. Durante esse período de pandemia as obras na con-
trolada Argo II sofreram uma paralização devido ao decreto da prefeitura de Janaúba o qual não teve 
impacto relevante no cronograma de andamento da obra. A Companhia implementou ações para 
garantir o fl uxo normal de seus negócios e atividades, como: ampliação do trabalho remoto para as 
áreas de administrativas, postergação dos pagamentos de impostos, restrições de viagens, dispo-
nibilização de canal para orientação médica via telefone. Até o momento a Companhia não identifi -
cou impacto relevante aos negócios que pudessem requerer alguma mensuração nestas informa-
ções fi nanceiras. 2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações fi nanceiras: 2.1 
Declaração de conformidade: As demonstrações fi nanceiras da Companhia foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de relatório fi nancei-
ro “IFRS - International Financial Reporting Standards”, emitidas pelo “IASB - International Accou-
nting Standards Board”. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas 
na legislação societária brasileira e as orientações e interpretações dos pronunciamentos técnicos 
emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo CFC - Conselho Federal 
de Contabilidade. A emissão das demonstrações fi nanceira foi aprovada em 18 de Abril de 2022. 
Após a emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações fi nanceiras. Adicio-
nalmente, a Administração considerou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida 
pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações fi nanceiras de forma que 
as informações relevantes próprias das demonstrações fi nanceiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações 
fi nanceiras estão expressas em milhares de reais (R$), arredondadas ao milhar mais próximo, exce-
to quando indicado de outra maneira. 2.2 Base de elaboração: As demonstrações fi nanceiras indi-
viduais foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 2.3 
Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações fi nanceiras individuais apresentadas em 
reais (R$), moeda funcional e de apresentação da Companhia. 2.4 Uso de estimativas e julgamen-
tos: A preparação das demonstrações fi nanceiras individuais de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e as IFRS exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são 
revisadas de forma contínua. Já as alterações nas estimativas contábeis são reconhecidas no exer-
cício em que estas estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As princi-
pais áreas que envolvem estimativas e premissas são: (a) Ativo de contrato: a Companhia identifi -
cou a existência de componente de fi nanciamento signifi cativo nos contratos de concessão. A deter-
minação da taxa de desconto do Ativo de contrato envolve julgamento signifi cativo considerando os 
riscos e prêmios específi cos de cada contrato de concessão. (b) As margens de lucratividade refe-
rentes à prestação de serviços de: (i) construção e de melhoria; e (ii) operação e manutenção, da 
infraestrutura de transmissão são determinadas com base nas características e complexidade de 
cada contrato de concessão, incluindo a estimativa de recebimentos através da RAP do leilão em 
relação aos custos para a construção, de melhoria e de operação e manutenção da infraestrutura de 
transmissão. (c) Avaliação de instrumentos fi nanceiros - são utilizadas técnicas de avaliação que 
incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor 
justo de determinados tipos de instrumentos fi nanceiros. A nota explicativa nº 25 oferece informa-
ções detalhadas sobre as principais premissas utilizadas pela Companhia na determinação do valor 
justo de seus instrumentos fi nanceiros, bem como análise de sensibilidade dessas premissas. (d) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos: são registrados decorrentes de diferenças 
temporárias entre as bases contábeis de passivos e as bases fi scais. (vide nota explicativa nº 23). 
3. Principais políticas contábeis: 3.1 Caixa e equivalente de caixa: Incluem o caixa, os depósitos 
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três 
meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitos a um insignifi cante risco de mudança de valor. 3.2 Instrumentos fi nanceiros: A IFRS 9 (CPC 
48) simplifi cou o modelo de mensuração atual para ativos fi nanceiros e estabeleceu três categorias 
principais: (i) Custo amortizado; (ii) Valor justo por meio do resultado; (iii) Valor por meio do OCI - 
Outros Resultados Abrangentes, dependendo do modelo de negócios e as características dos fl uxos 
de caixa contratuais. No que diz respeito ao reconhecimento e mensuração de passivos fi nanceiros, 
não houve mudanças em relação aos critérios atuais. A classifi cação e mensuração dos ativos e 
passivos fi nanceiros é conforme segue:
Ativo/Passivo Financeiro Classifi cação
Caixa, equivalentes de caixa Custo amortizado
Títulos e valores mobiliários Valor justo através do resultado
Contas a receber - partes relacionadas Custo amortizado
Contas a receber de clientes Custo amortizado
Fornecedores Custo amortizado
Financiamentos Custo amortizado
Contas a pagar - partes relacionadas Custo amortizado
3.3 Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: O imposto de renda é contri-
buição social são calculados de acordo com o regime de lucro presumido, apurando-se as bases de 
presunção e aplicando à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre a base anual exce-
dente a R$240 para imposto de renda e alíquota de 9% para a contribuição social. 3.4 Patrimônio 
líquido: Ações ordinárias são classifi cadas como patrimônio líquido. 3.5 Demonstração dos fl uxos 
de caixa: Elaborada pelo método indireto e apresentadas de acordo com a deliberação da CVM - 
Comissão de Valores Mobiliários nº 641, de 07 de outubro de 2010, que aprovou o pronunciamento 
técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 3.6 Reconhecimento e mensuração 
de receita e do Ativo de contrato: A Companhia possui contrato de concessão de transmissão 
de energia elétrica fi rmado com o Poder Concedente, que incluem obrigações de desempenho 
relacionadas à construção e melhoria da infraestrutura de transmissão de energia elétrica e à 
operação e manutenção dessa infraestrutura. Os contratos de concessão estabelecem que mesmo 
após o cumprimento da obrigação de desempenho de construção ou melhoria da infraestrutura de 
transmissão, as subsidiárias da Companhia ainda devem cumprir com a obrigação de desempenho 
de operação e manutenção com o objetivo de manter a disponibilidade da rede de transmissão de 
acordo com as exigências da ANEEL. Uma vez que o direito incondicional à contraprestação da 
receita de construção ou melhoria da infraestrutura depende do cumprimento da obrigação de 
desempenho de operação e manutenção, a receita é reconhecida em contrapartida de um ativo de 
contrato de acordo com o CPC 47 (IFRS 15). Esse ativo de contrato passa ser classifi cado como 
Contas a Receber (ativo fi nanceiro), a medida que a Companhia passe a ter direito incondicional 
à caixa. Após a entrada em operação da infraestrutura de transmissão a Companhia será paga e 
remunerada através da Receita Anual permitida (RAP), cujos valores são determinados no contrato 
de concessão e recebidos mensalmente pela Companhia pela disponibilização da infraestrutura de 
transmissão de energia. A RAP inclui a remuneração pela construção e melhoria da infraestrutu-
ra, operação e manutenção e também um componente de remuneração fi nanceira pelo prazo do 
contrato . Entretanto, os contratos de concessão defi nem somente o valor total da RAP, isto é, não 
estabelecem o valor da RAP por obrigação de desempenho. (a) Reconhecimento e mensuração 
de receita: As receitas provenientes da prestação de serviços são reconhecidas e mensuradas 
com base no CPC 47 (IFRS 15). Especifi camente, a norma introduz um modelo de 5 passos para 
o reconhecimento da receita: • Passo 1: Identifi car o(s) contrato(s) com o cliente. • Passo 2: 
Identifi car as obrigações de desempenho defi nidas no contrato. • Passo 3: Determinar o preço da 
transação. • Passo 4: Alocar o preço da transação às obrigações de desempenho previstas no con-
trato. • Passo 5: Reconhecer a receita quando (ou conforme) a entidade atende cada obrigação de 
desempenho. A companhia reconhece receita conforme descrito abaixo: (i) Receita de construção: a 
obrigação de desempenho referente a construção da infraestrutura é satisfeita ao longo do período 
de construção. A receita é reconhecida ao longo do tempo mensurando o progresso em relação 
ao cumprimento total dessa obrigação de desempenho, com base no método de insumos. Essa 
receita é mensurada tendo como base os custos de construção incorridos em relação aos custos 
totais esperados, acrescidos de uma margem de lucratividade estabelecida pela Administração da 
Companhia. Eventuais ganhos ou perdas decorrentes de efi ciência ou inefi ciências na construção 
são reconhecidos como custo de construção quando incorridos. Eventuais ganhos decorrentes de 
entrada em operação antecipada são reconhecidos ao fi nal do período de construção. (ii) Receita 
de remuneração do Ativo de contrato: refere-se a juros reconhecidos com base no método linear 
que são mensurados com base em uma taxa de remuneração sobre o saldo do ativo de contrato, 
que refl ete uma transação de fi nanciamento da construção da infraestrutura entre a Companhia e 
o Poder Concedente. A taxa de remuneração do ativo de contrato é de 9,67% ao ano. (iii) Receita 
de operação e manutenção: seu reconhecimento tem início após o período de construção e entrada 
em operação da infraestrutura, à medida que a obrigação de operar e manter a disponibilidade da 
infraestrutura é cumprida. A receita é reconhecida ao longo do tempo mensurando o progresso em 
relação ao cumprimento total dessa obrigação de desempenho, com base no método de insumos. 
Essa receita é mensurada tendo como base os custos de operação e manutenção incorridos em 
relação aos custos totais esperados, acrescidos de uma margem de lucratividade estabelecida 
pela Administração da Companhia. Eventuais ganhos ou perdas decorrentes de efi ciência ou ine-
fi ciências na operação e manutenção são reconhecidos como custo quando incorridos. Embora a 
receita seja reconhecida ao longo do tempo, o ciclo da receita de operação e manutenção é mensal.
(b) Reconhecimento e mensuração do Ativo de concessão: Conforme descrito acima, o Ativo de 

concessão é reconhecido em contrapartida da receita de construção ou melhoria da infraestrutura 
de transmissão. Adicionalmente, os contratos de concessão estabelecem que a Companhia deve 
construir e efetuar melhorias na infraestrutura de transmissão, sendo que e a contraprestação a 
ser paga pelo Poder Concedente por esse serviço de construção e melhoria será recebida pela Com-
panhia ao longo do contrato de concessão. Como todos os 3 contratos de concessão detidos pelas 
subsidiárias da Companhia têm prazo de 30 anos (conforme descrito nas notas explicativas 1 (a), 
(b) e (c)), a Companhia identifi cou a existência de componente de fi nanciamento signifi cativo nos 
contratos de concessão. O montante do Ativo de contrato é mensurado com base em uma mode-
lagem fi nanceira que desconta a valor presente os fl uxos de recebimentos futuros provenientes da 
RAP, com base em uma taxa de juros que representa o componente fi nanceiro embutido no fl uxo de 
recebimentos. Essa taxa considera os riscos e prêmios específi cos de cada contrato de concessão. 
A receita de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão e a receita de remuneração 
do ativo de contrato da concessão estão sujeitas ao diferimento do Programa de Integração Social 
- PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS cumulativos, registra-
dos na conta “impostos diferidos” no passivo não circulante. 3.7. Redução ao valor recuperável 
(“impairment”): a. Ativos fi nanceiros: Um ativo de contrato não mensurado pelo valor justo por 
meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de 
que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável, que pode ocorrer após o reconhecimento inicial 
desse ativo e que tenha um efeito negativo nos fl uxos de caixa futuros projetados. A Companhia 
avalia a evidência de perda de valor para recebíveis e títulos de investimentos mantidos até o ven-
cimento, tanto no nível individualizado, como no nível coletivo, para todos os títulos signifi cativos. 
Recebíveis e investimentos mantidos até o vencimento que não são individualmente importantes 
são avaliados coletivamente quanto à perda de valor por agrupamento desses títulos com carac-
terísticas de risco similares. A redução do valor recuperável de um ativo de contrato é reconhecida 
como segue: (i) Custo amortizado: pela diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fl uxos 
de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são 
reconhecidas no resultado e refl etidas em uma conta de provisão. Quando um evento subsequente 
indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no re-
sultado. b. Ativos não fi nanceiros: Os ativos não fi nanceiros com vida útil indefi nida são testados 
anualmente para a verifi cação se seus valores contábeis não superam os respectivos valores de 
realização. Os demais ativos sujeitos à amortização são submetidos ao teste de “impairment” 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil possa não 
ser recuperável. 3.8. Normas e interpretações novas e revisadas aplicáveis ao exercício fi ndo 
em 31 de dezembro de 2020: Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de 
novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados em 
ou após 1º de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações fi nanceiras e não planeja adotar estas normas de forma antecipada. IFRS 9/CPC 48, 
IAS 39/CPC 08; IFRS 7/CPC 40; IFRS 4/CPC 11; e IFRS 16/CPC 06 (R2): Adição de novos requisitos 
de divulgação sobre os efeitos trazidos pela reforma da taxa de juros referenciais (IBOR). Vigência 
a partir de 01 de janeiro de 2021. A administração não espera que esta nova norma ou modifi cação 
possa ter impacto signifi cativo nas Demonstrações Contábeis. IAS 37/CPC 25: Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes. Especifi cação de quais custos uma empresa deve incluir ao 
avaliar se um contrato é oneroso. Os custos diretamente relacionados ao cumprimento do contrato 
devem ser considerados nas premissas de fl uxo de caixa (Ex.: Custo de mão-de-obra, materiais e 
outros gastos ligados à operação do contrato). Vigência a partir de 01 de janeiro de 2022. IAS 16/
CPC 27: Ativo Imobilizado. Permitir o reconhecimento de receita e custos dos valores relacionados 
com a venda de itens produzidos durante a fase de testes do ativo. Vigência a partir de 01 de janei-
ro de 2022. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou 
alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a ado-
ção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações 
fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Reapresentação das De-
monstrações Financeiras para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2020 - IAS 1 - Presenta-
tion of Financial Statements. Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021, a Administra-
ção identifi cou inconsistências no custo de construção da infraestrutura, no saldo de fornecedores 
e na mensuração do ativo de contrato e impostos correspondentes. Por essa razão, o balanço pa-
trimonial, e as demonstrações de resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fl uxos de caixa de 31 de dezembro de 2020 estão sendo reapresentadas conforme 
previsto no “CPC 23/IAS 8 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifi cação de Erro” e no 
“CPC 26 (R1)/IAS 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis”. Os efeitos dos ajustes conta-
bilizados em decorrência dessa correção são apresentados abaixo: Balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020: (Valores expressos em milhares de Reais) Impactos da retifi cação de erros

apresentados Ajustes reapresentados
Ativo 31/12/2020 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 174 - 174
Títulos e valores mobiliários 22.731 - 22.731
Despesas pagas antecipadamente 9 - 9
Outros créditos 71 - 71
Não Circulante
Ativo de contrato 380.772 (68.541) 312.231
Imobilizado 93 - 93
Total de Ativos 403.850 (68.541) 335.309
Passivo 
Circulante
Fornecedores 44.891 (38.227) 6.664
Obrigações tributárias 48 - 48
Encargos sociais e trabalhistas 119 - 119
Dividendos a pagar 902 - 902
Contas a pagar - partes relacionadas 107 - 107
Outros passivos 126 - 126
Não Circulante
Financiamentos LP 151.422 - 151.422
Imposto de renda e contribuição social diferidos 11.727 (2.111) 9.616
PIS e COFINS diferidos 13.775 (3.099) 10.676
Patrimônio líquido
Capital social 38.045 - 38.045
Reserva de lucro 142.687 (25.104) 117.583
Total do Passivo e patrimônio Líquido 403.850 (68.541) 335.309
Demonstração do resultado - Exercício fi ndo em 31 de dezembro 2020 (Valores expressos em 
milhares de Reais) Impactos da retifi cação de erros

apresentado 
31/12/2020 Ajustes

Reapresenta-
do 31/12/2020

Receita líquida 215.829 (65.442) 150.387
Custo de operação e manutenção (111.499) 38.227 (73.272)
Lucro bruto 104.330 (27.215) 77.115
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (2.172) - (2.172)
Lucro operacional antes do resultado fi nanceiro 102.158 (27.215) 74.943
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 678 - 678
Despesas fi nanceiras (11.816) - (11.816)
Lucro operacional antes do imposto de renda e 
 contribuição social 91.020 (27.215) 63.805
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (46) - (46)
Diferido (6.899) 2.111 (4.788)
Lucro líquido do período 84.075 (25.104) 58.971
Demonstrações de resultado abrangente Exercício fi ndo em 31 de dezembro 2020 (Valores 
expressos em milhares de Reais) Impactos da retifi cação de erros

31/12/2020
(apresentado) Ajustes

31/12/2020
(reapresentado)

Lucro líquido do período 84.075 (25.104) 58.971
Outros resultados abrangentes - - -
Resultado abrangente total do período 84.075 (25.104) 58.971
Demonstração de fl uxo de caixa - Exercício fi ndo em 31 de dezembro 2020
(Valores expressos em milhares de Reais) Impactos da retifi cação de erros

Fluxo de caixa das atividades operacionais

31/12/2020
(apresen-

tado) Ajustes

31/12/2020
(reapre-
sentado)

Lucro líquido do período 84.075 (25.104) 58.971
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos 6.900 (2.111) 4.789
Provisão para PIS e COFINS diferidos 8.178 (3.099) 5.079
Remuneração do ativo de concessão (25.145) - (25.145)
Receitas de aplicações fi nanceiras - títulos e 
 valores mobiliários (678) - (678)
Juros sobre empréstimos, debêntures e amortizações 11.096 - 11.096

Caixa gerado pelas operações 84.426 (30.314) 54.112
(Aumento) redução nos ativos operacionais:

Clientes (198.859) 68.541 (130.318)
Ativo de contrato 134 - 134
Despesas pagas antecipadamente (9) - (9)
Outros créditos (117) - (117)
Imposto de renda e contribuição social
Títulos e valores mobiliários (1.522) - (1.522)

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 37.798 (38.227) (429)
Encargos e obrigações trabalhistas 112 - 112
Obrigações tributárias (159) - (159)
  Partes relacionadas (2) - (2)
Dividendos a pagar (11) - (11)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (78.209) - (78.209)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (93) - (93)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 de investimento (93) - (93)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Captação (pagamento) de empréstimos, fi nanciamentos 78.413 - 78.413
Caixa líquido gerado pelas atividades de fi nanciamento 78.413 - 78.413
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 111 - 111
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período 174 - 174
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 63 - 63
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 111 - 111
5. Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e depósitos bancários 59 4
Títulos de renda fi xa CDB (*) 54 170
Total 113 174
(*) Referem-se a aplicações fi nanceiras em títulos privados representadas, substancialmente, por 
Certifi cados de Depósito Bancário - CDBs e operações compromissadas de compra e revenda de 
CDBs, as quais possuem liquidez imediata e rendimentos atrelados à variação do Certifi cado de 
Depósito Interbancário - CDI. O rendimento médio da carteira em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
foi de 20% do CDI, e todas as aplicações são de alta liquidez e prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um baixo risco de mudança de valor.
6. Títulos e valores mobiliários 31/12/2021 31/12/2020
Títulos e valores mobiliários 25.167 22.731
Total 25.167 22.731
(*) Aplicações fi nanceiras que representam investimentos no Fundo Santander Referenciado DI, 
referenciado na variação do CDI, com remuneração média de 106,2% do CDI em 31 de dezembro 
de 2021 (94% no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2020). A carteira do Fundo é composta 
exclusivamente por títulos de renda fi xa, distribuídos entre títulos públicos federais, operações 
compromissadas, cotas de fundos e outros títulos de instituições fi nanceiras.
7. Contas a receber de clientes 31/12/2021 31/12/2020
Concessionárias e Permissionárias 2.272 -
Total 2.272 -
8. Despesas pagas antecipadamente 31/12/2021 31/12/2020
Seguros a apropriar 64 9
Outras despesas a apropriar - 1
Total 64 9
Classifi cados como:
Circulante 64 9
Não circulante - 1

9. Ativo de contrato 31/12/2021 31/12/2020
Saldos Acumulados
Receita de construção 293.669 280.548
Receita de remuneração do ativo de contrato 62.067 31.683
Recebimentos/Reclassifi cação Contas a Receber (11.141) -
Receita de operação e manutenção 1.497 -
Total 342.026 312.231
Circulante 49.069 -
Não Circulante 297.023 312.231
Margens de Obrigações de Performance
Margem de Construção (*) 31/12/2021 31/12/2020

Receita 13.120 130.339
Custos (7.320) (73.272)

Margem (R$) 5.800 57.067
Margem Percebida (%) 44,21% 43,78%
A movimentação do saldo de Ativo de contrato é como segue:
Saldo em 31/12/2019 156.766
Receita de construção 130.339
Remuneração do ativo de concessão 25.126
Saldo em 31/12/2020 (reapresentado) 312.231
Receita de construção 198.860
Remuneração do ativo de concessão 25.146
Recebimento/Reclassifi cação Contas a Receber (11.141)
Receita de operação e manutenção 1.497
Saldo em 31/12/2021 346.092
10. Tributos a recuperar 31/12/2021 31/12/2020
IRPJ E CSLL 1510 -
Outros Impostos 11 -
Total 1.522 -
11. Imobilizado Taxa média de depreciação Custo Depreciação acumulada Líquido
Máquinas e Equipamentos 6,71% 92 (5) 87
Veículos 13,16% 753 - 753
Móveis e utensílios 5,24% 38 (2) 36
Total 883 (7) 876
A movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2020 e 2021 é como segue

Saldos em 
31/12/2020 Adições Depreciação

Saldos em 
31/12/2021

Máquinas e Equipamentos 92 - (5) 87
Veículos - 753 - 753
Móveis e utensílios 1 38 (2) 36
Total 93 790 (7) 876

Saldos em 
31/12/2019 Adições Depreciação

Saldos em 
31/12/2020

Máquinas e Equipamentos - 92 - 92
Móveis e utensílios - 1 - 1
Total - 93 - 93
12 .Fornecedores 31/12/2021 31/12/2020
Materiais e serviços - ativo em construção - 5.868
Outros. 1.801 796
Total 1.801 6.664
13. Obrigações tributárias 31/12/2021 31/12/2020
ICMS 1.934 9
Pis e COFINS 520 -
ISS de terceiros 12 30
Outros tributos 2 9
Total 2.468 48
14. Encargos sociais e trabalhistas 31/12/2021 31/12/2020
Salários - 11
Provisão de bônus 239 26
Décimo terceiro salário -
Provisão de férias 111 38
Encargos trabalhistas 92 44
Total 442 119
15. Obrigações regulatórias 31/12/2021 31/12/2020
Provisão para P&D (34) -
Encargos regulatórios a recolher (56) -
Total 90 -
16. Financiamentos

Instituição 
 fi nanceira

Saldo em 
31/12/2019

Capta-
ções

Juros in-
corridos e 
despesas 
amortiza-

das
Saldo fi nal 

31/12/2020
Capta-

ções

Juros in-
corridos e 
despesas 
amortiza-

das
Saldo fi nal 

31/12/2021
BNDES (a) 64.655 79.754 10.981 155.390 24.263 179.753
(-) Custos a 
 amortizar (2.742) (1.341) 115 (3.968) (615) (275) (4.308)
Total 61.913 78.413 11.096 151.422 (615) 24.639 175.445
Classifi cados como:
Circulante - - - - - - 5.199
Não circulante 61.913 - - 151.422 - - 170.248
(a) Em 17 de julho de 2019, a Argo II celebrou, com a interveniência da Companhia, o Contrato 
de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 19.2.0290.1 junto ao BNDES, mediante a aber-
tura de crédito no valor de R$152.180, destinado à implantação das instalações de transmissão 
objeto do Lote 18 do Leilão ANEEL nº 13/2015 - Segunda Etapa, de 28 de outubro de 2016, confor-
me previsto no Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 
16/2017-ANEEL, de 10 de fevereiro de 2017, e posteriores aditivos. Em 31 de dezembro de 2020, o 
total captado foi de R$79.754 (R$63.800 em 31 de dezembro de 2019). O fi nanciamento será re-
munerado de IPCA adicionado de 4,49% de juros. Esse fi nanciamento será pago em 247 (duzentos 
e quarenta e sete) prestações mensais e sucessivas e a amortização iniciará em 15 de setembro 
de 2022, com liquidação prevista para 15 de março de 2043. Vencimento das parcelas de longo 
prazo: Em 31 de dezembro de 2021, os vencimentos a longo prazo têm a seguinte composição:

31/12/2021
2022 5.179
2023 17.934
2024 17.747
2025 17.646
2026 em diante 116.941
Total 175.445

Garantias: Fianças bancárias e garantias usuais de projeto, tais como: • Penhor da totalidade das 
ações de emissão da Argo II; • Cessão fi duciária de recebíveis e direitos emergentes do contrato de 
concessão. Cláusulas restritivas: A Companhia possui cláusulas restritivas contratuais atreladas 
ao fi nanciamento do projeto, as quais podem, em caso de não conformidade, levar ao vencimento 
antecipado da dívida. Essas cláusulas estão relacionadas a índices fi nanceiros, tais como: co-
bertura do serviço da dívida, endividamento, liquidez e de obrigações operacionais. A Companhia 
possui a seguinte cláusula: • Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD: O ICSD é calculado 
a partir da divisão da geração de caixa da atividade pelo serviço da dívida, com base em informa-
ções registradas nas demonstrações contábeis regulatórias auditadas, com base em períodos de 
verifi cação a cada 12 meses. A Companhia deve atingir o ICSD de no mínimo 1,3 (um inteiro e três 
décimos). De acordo com o contrato de fi nanciamento, as cláusulas restritivas fi nanceiras são exi-
gíveis a partir da amortização do principal que se dará em 15 de setembro de 2022. 17. Pis e Cofi ns 
Diferido: O diferimento do PIS e da COFINS é relativo à 3,65% das receitas de implementação da 
infraestrutura e remuneração do ativo da concessão. A liquidação desta obrigação diferida ocorrerá 
à medida que a Companhia receber as contraprestações determinadas no contrato de concessão 
mencionado na nota explicativa nº 1, conforme previsto na Lei nº 12.973/14. A movimentação para 
os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 é demonstrada a seguir:
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado) 5.722
Constituição 4.954
Saldos em 31 de dezembro de 2020 10.676
Constituição 1.885
Reversão (621)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 11.940
Classifi cado como:
Circulante 1.791
Não circulante 10.149
18. Patrimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital subscrito era de R$38.045, 
totalmente integralizado, sendo representado por 38.045.000 ações ordinárias.
A composição do capital social subscrito da Companhia é como se segue:

31/12/2021 31/12/2020
Acionistas Ações ordinárias % Ações ordinárias %
Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. 38.045.000 100 38.045.000 100
Total 38.045.000 100 38..45.000 100
Reserva legal: De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% do lucro líquido do 
exercício deverá ser utilizado para constituição de reserva legal, que não pode exceder 20% do 
capital social. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia destinou R$1.288 para constituição da 
reserva legal. Retenção de lucros: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia destinou R$24.241 
para constituição de reserva de retenção de lucros com o objetivo de preservar os investimentos 
futuros para conclusão da linha de transmissão de acordo com o orçamento de capital e plane-
jamento estratégico da Companhia. Dividendos: Conforme o Estatuto Social, os acionistas têm 
direito a dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos 
do inciso I do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Em 31 de dezembro de 2021, a Compa-
nhia destinou R$245 para dividendos mínimos obrigatórios, classifi cados no passivo circulante. A 
Administração está propondo a seguinte distribuição de dividendos:

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 25.774 58.971
Reserva legal - (5%) (1.288) (4.204)
Lucro líquido ajustado 24.486 54.767
Dividendos mínimos obrigatórios - 1% (245) (799)
Reservas de lucros (160.118) (53.968)
Total (245) (799)
19. Provisões para riscos: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não era parte em 
processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível, regulatória, ambiental e traba-
lhista cujo prognóstico de perda seja possível ou provável.
20. Receita líquida 31/12/2021 31/12/2020
Receita de construção 13.120 130.319
Receita de remuneração do ativo de contrato 30.385 25.145
Outras Receitas 364 -
Receita de operação e manutenção 1.497 -
Receita bruta 45.366 155.464
(-) PIS e COFINS sobre ativo da concessão (1.264) (5.077)
(-) PIS e COFINS sobre faturamento (420) -
(-) Encargos regulatórios (137) -
Receita líquida 43.545 150.387
21. Custos e despesas por natureza 31/12/2021 31/12/2020
Serviços de terceiros (911) (556)
Custo (7.320) (72.715)
Pessoal (2.920) (2.050)
Arrendamentos e aluguéis (47) (25)
Depreciação e Amortização (6) -
Tributos (10) (5)
Materiais (56) -
Outros (a) 19.204 (93)
Total 7.934 (75.444)
Valores alocados a:
Custos de operação e manutenção 2.651 -
Custos de construção 7.320 73.272
Despesas gerais e administrativas 1.429 2.172
Outras despesas/receitas operacionais (19.334) -
(a) No exercício de 2021 foram registradas outras receitas decorrentes a reconhecimento de indeni-
zações de seguros de equipamentos da subestação. Sendo 50% do valor pago no segundo semestre 
de 2021 e o saldo residual será recebido no primeiro semestre de 2022.

Comentário de Desempenho: A Administração da  Argo II Transmissão de Energia S.A. (“Com-
panhia” ou “Argo II”), submete à apreciação de V. Sas. o seu Relatório da Administração e as 
Informações Financeiras Anuais com o relatório dos Auditores Independentes referente ao período 
fi ndo em 31 de dezembro de 2021. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Lei das Sociedades 
por Ações, nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis e nas regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários. Mensagem da 
Administração: O Grupo Argo iniciou suas atividades em 2016 e tem como missão desenvolver o 
setor elétrico, respeitando o interesse de todos os envolvidos, atuando de forma ética, efi ciente e 
disciplinada.  Ao apresentar os resultados do período fi ndo em 31 de dezembro de 2021, demons-
tramos nossa intenção de ser uma Companhia arrojada e sempre na busca do equilíbrio entre 
disciplina fi nanceira, responsabilidade ambiental e progresso social, através de desenvolvimento 
econômico. A Companhia: Em 28 de outubro de 2016, o Consórcio Transmissão do Brasil, formado 
pela FTRSPE 3 Empreendimentos e Participações S.A. (1%) e FIP P2 Brasil Infraestrutura (99%), foi 
declarado vencedor do Leilão Público nº 013/2015, realizado na B3, para a aquisição da Concessão 
da Subestação Janaúba 3 - Compensadores Síncronos. A homologação foi publicada no Diário 
Ofi cial da União de 19 de dezembro de 2016. Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia assinou 
com a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 16/2017, que regula a Concessão 
de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para a construção, implementação, 
operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, compostas por dois 
Compensadores Síncronos de Reativos em 500Kv na Subestação Janaúba III, - 90/+150 Mvar 
cada, incluindo transformadores elevadores e respectivas conexões, interligações de barramentos, 
barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, 
supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. A Companhia 
fi nalizou construção do empreendimento em fevereiro de 2022, e o investimento total foi de apro-
ximadamente R$174.001. A RAP foi determinada em R$39.400 (valor original) e atualizada para 
R$48.200 (valor para o ciclo 2021-2022), com recebimento em cotas mensais. A RAP é corrigida 
anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo II. Em julho 
de 2021 a companhia disponibilizou seus ativos para operação parcial, dessa forma antecipou 
parcialmente o recebimento da RAP em 7 meses.

Estrutura Organizacional: Abaixo o organograma do Grupo Argo Energia em 31 de dezembro de 
2021:

45,215% 45,215% 9,570%
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Governança Corporativa: A Argo II adota diretrizes claras de governança corporativa baseadas 
em seu compromisso com a ética empresarial e a transparência em todas as áreas de atuação, 
através do estabelecimento de um conjunto de princípios e normas destinadas a assegurar um 
comportamento ético e responsável pelo seu grupo de colaboradores. Estrutura de Governança: 
A estrutura de governança da Argo Energia é composta por um Conselho de Administração e uma 
Diretoria Executiva, que funcionam em conformidade com o Estatuto Social, além das diretrizes 
estabelecidas no Código de Ética e Conduta e nas políticas de gestão. Conselho de Administração: 
 O Conselho de Administração da Argo II é o órgão da administração responsável pela determinação 
das diretrizes estratégicas da Companhia, observando a missão, a visão e os princípios corpo-
rativos. Seu funcionamento é regulamentado pelo Estatuto Social. Conforme o Estatuto Social, 
o Conselho será composto por até 6 (seis) membros e seus respectivos suplentes. Sempre que 
necessário, o Conselho de Administração se reúne para discutir e avaliar aspectos econômicos, 
sociais e ambientais que tenham impactos sobre os negócios e a gestão da Argo Energia. Diretoria 
Executiva: A Diretoria da Argo II é responsável pela execução do planejamento estratégico e das 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração, conduzindo os negócios da companhia de 
acordo com seus princípios e valores. Ética e Conduta: A Argo II tem a sua atuação marcada pelos 
mais elevados padrões de ética e conduta - acreditamos que este é um princípio fundamental 
para a perenidade de nossos negócios. A Companhia possui um código de ética que deve ser 
rigorosamente cumprido por todos os seus colaboradores e fornecedores. Conduzimos treinamentos 
periódicos com todos os nossos colaboradores e principais fornecedores, de maneira e difundir e 
implementar uma cultura de excelência na aplicação das melhores práticas de ética e compliance.  
A Companhia disponibiliza os seguintes canais de denúncia para que seus colaboradores e público   
em geral possam manifestar eventuais situações de não-conformidade com seus princípios éti-
cos: • Por telefone: 0800 377 8038; • Canal de Denúncia: www.canaldeetica.com.br/argoenergia; 

• Por e-mail: etica@argoenergia.com.br. Desempenho Econômico-Financeiro: As informações 
fi nanceiras anuais foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem as disposições societárias, os pronunciamentos contábeis, interpreta-
ções e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

Demonstração do Resultado do Período
31/12/2021 AV% 31/12/2020 AV%

Receita operacional líquida 43.545 100% 150.387 100%
Custo dos bens construídos e serviços prestados (9.971) -23% (73.272) -49%
Lucro bruto 33.574 77% 77.115 51%
Gerais e administrativas 17.905 41% (2.172) -1%
EBITDA 51.479 118% 74.943 50%
Resultado fi nanceiro (23.711) -54% (11.138) -7%
Imposto de renda e contribuição social (1.994) -5% (4.834) -3%
Lucro do período 25.774 59% 58.971 39%
Responsabilidade Socioambiental: Meio Ambiente e Responsabilidade Social: A Companhia tem 
forte preocupação com relação aos impactos que suas atividades podem gerar à sociedade. Por 
isso, estamos sempre atentos aos interesses públicos, buscando, em nossa atuação um compor-
tamento respeitoso e uma atitude de diálogo com a sociedade, especialmente com as comuni-
dades do entorno de nossos projetos, buscando também prevenir possíveis situações de confl ito 
e risco. A Argo cumpre a legislação vigente em todas as suas atividades e preocupa-se com o 
desenvolvimento sustentável do seu negócio. As atividades da Argo incorporam o componente so-
cioambiental nas fases de planejamento, construção e operação dos projetos de transmissão de 
energia, buscando contribuir para o desenvolvimento do setor elétrico e respeitando os interesses 
dos envolvidos. Todas as atividades da Argo são precedidas das licenças ambientais aplicáveis. 
Exigimos o mesmo padrão para nossos fornecedores e prestadores de serviço. A estrutura de meio 
ambiente e responsabilidade social engloba as atividades de: (i) Mapeamento e Avaliação de Ris-
cos e Impactos Socioambientais nas fases de: avaliação de novos negócios, pré-investimento, 
estudos ambientais para o licenciamento ambiental, implantação das obras e O&M; (ii) Seleção e 
contratação de fornecedores qualifi cados; (iii) Mapeamento e engajamento prévio de stakeholders, 
incluindo comunidades e órgãos licenciadores e regulatórios; (iv) Incorporação das restrições, de-
safi os e impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos projetos; (v) Implantação responsável 
de programas socioambientais; (vi) Relatórios periódicos de gestão aos principais stakeholders. O 
licenciamento ambiental deste projeto é conduzido pelo IBAMA, em Brasília, por meio do rito ordiná-
rio com EIA/RIMA. Este projeto possui interface com 5 órgãos intervenientes: Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artísitico Nacional (IPHAN), Fundação Cultural Palmares (FCP), Secretaria de Vigilância 
em Saúde (SVS), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA). O projeto Argo I obteve a Licença 
de Instalação em 24 de janeiro de 2018. A gestão ambiental de obras é gerenciada por equipe 
interna com o apoio de consultorias especializadas. Ao todo, 26 programas socioambientais encon-
tram-se em execução no âmbito do PBA (Plano Básico Ambiental), PBAQ (Plano Básico Ambiental 

Quilombola), PACM (Plano de Ação de Controle da Malária) e Programa de Gestão do Patrimônio 
Cultural (Imaterial e Arqueológico). Gestão de Pessoas: A Argo valoriza não apenas o desempenho 
fi nanceiro e de seus negócios, mas também valoriza seu capital humano. A Companhia possui uma 
cultura corporativa de excelência e seus colaboradores seguem os mesmos princípios e valores na 
realização de suas atividades diárias, alinhados à visão e missão do grupo. Queremos ser uma 
Companhia altamente admirada no setor, e seis valores sustentam essa visão: • Postura Ética; • 
Efi ciência; • Segurança; • Rentabilidade; • Espírito Empreendedor; • Entusiasmo. Assim, todas as 
estratégias de recursos humanos, ações e investimentos realizados na área estão alinhadas a essa 
visão de excelência e visam o desenvolvimento, a qualidade de vida, a motivação e consequen-
temente o sucesso da Companhia. Número de Colaboradores: A Argo II, em 31 de dezembro de 
2021, tem seu quadro composto por 5 profi ssionais . A equipe de gestão é formada por profi ssionais 
experientes no setor de energia e toda a equipe é formada por colaboradores e parceiros que têm 
o resultado, a ética e a segurança no trabalho como valores fundamentais. Seleção e Atração de 
Talentos:  Os processos de Recrutamento e Seleção da Argo são conduzidos pelo RH da Companhia, 
que busca no mercado as melhores soluções e candidatos para cada vaga, observando, especial-
mente, a igualdade de tratamento e de oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Com 
essa prática a Companhia propicia expectativa de crescimento profi ssional, retém seus talentos e 
valoriza seu capital humano. A Argo possui um programa de estágio para a formação para jovens 
talentos.  O objetivo é estruturar o processo de aperfeiçoamento profi ssional desses jovens e prover 
novos profi ssionais em médio prazo.  Treinamento e Desenvolvimento: A área de recursos humanos 
desenvolve ações de treinamentos em diversas áreas de conhecimento, formações para lideran-
ça, além de processos de coaching e mentoring, abrindo oportunidades para o aprimoramento 
de competências, habilidades e conhecimentos que contribuam para o alcance de objetivos da 
Companhia. A Argo também avalia o desempenho da sua equipe por meio de uma Avaliação de 
Desempenho 360º baseada em metas e competências da empresa. Após o processo de avaliação 
é realizado um Comitê de Calibragem com a Diretoria para construção do 9Box da empresa, com 
objetivo de traçar planos de retenção, desenvolvimento e recuperação dentro do time da Argo. 
Remuneração e Benefícios: O pacote de remuneração e benefícios oferecido pela Argo II aos seus 
colaboradores é alinhado às melhores práticas do mercado. A Companhia também concede aos 
seus colaboradores todos os benefícios previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas, além de 
benefícios adicionais e subsídios sociais. Qualidade de Vida: A Argo II, consciente da importância 
do desenvolvimento integral do indivíduo, promove boas práticas no seu modelo de gestão e ações 
como: programa de segurança do trabalho, palestras de saúde, prevenção de doenças e bem-estar, 
subsídio para academia, disponibilização de frutas durante o expediente de trabalho, a fi m de 
contribuir com uma melhor qualidade de vida no trabalho e com o equilíbrio dos profi ssionais do 
grupo. Auditores Independentes: Em conformidade com a Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro 
de 2003, a Companhia declara que que desde a contratação da KPMG Auditores Independentes 
foram prestados pela mesma apenas serviços de auditoria externa.

22. Resultado fi nanceiro 31/12/2021 31/12/2020
Receitas fi nanceiras:
Receitas de títulos e valores mobiliários 999 678
Total 999 678
Despesas fi nanceiras:
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) (1) (479)
Juros e variação monetária (24.639) (11.096)
Outras despesas fi nanceiras (70) (241)
Total (24.710) (11.816)
23. Imposto de renda e contribuição social: a. Reconciliação da alíquota efetiva: A reconciliação 
da despesa de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL apresentada no resultado de 2021 e 2020 é como segue:

31/12/2021 31/12/2020
Receita Bruta de Serviços 45.366 155.464
Presunção IRPJ 8% 3.629 12.437
Presunção CSLL 12% 5.444 18.656
Receitas Financeiras 999
Expectativa de IRPJ e CSLL de acordo com as alíquotas vigente 34% (1.737) (5.019)
Outros ajustes 257 (185)
IRPJ e CSLL reconhecido no resultado do exercício 1.994 4.834
Alíquota efetiva 33% 34%
b. Movimentação de imposto de renda e contribuição social diferidos
Saldos em 31 de dezembro de 2019 4.829
Contratos de Concessão (a) 4.788
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (reapresentado) 9.617
Contratos de Concessão (a) 1.003
Outros conceitos 116
Saldos em 31 de dezembro de 2021 10.735
(a) Originam-se dos Contratos de Concessão. Referem-se aos valores de imposto de renda e contri-
buição social sobre os resultados da operação de construção da infraestrutura para prestação do 
serviço de transmissão de energia elétrica e remuneração do ativo de contrato (CPC 47) reconheci-
dos por competência, que são oferecidos à tributação à medida do efetivo recebimento, conforme 
previsto nos artigos 168 e 169 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.700 de 14 
de março de 2017. 24. Seguros: Em 31 de dezembro de 2021, a cobertura de seguros é como segue:
Modalidade Importância Segurada
Riscos Operacionais 200.225
Responsabilidade Civil 50.000
Total 250.225
25. Partes relacionadas: O saldo do passivo com partes relacionadas no montante de R$212 
(R$107 em 2020) representa despesas incorridas a serem pagas a uma empresa do grupo. 
26. Instrumentos fi nanceiros 31/12/2021
Ativos fi nanceiros: Hierarquia do valor justo Valor Contábil Valor Justo
Valor justo por meio do resultado:
Caixa e equivalentes de caixa 2 113 113
Títulos e valores mobiliários 2 25.167 25.167
Cliente 2 2.272 2.272
Passivos fi nanceiros:
Fornecedores 2 1.801 1.801
Financiamentos 2 175.447 175.447
Partes relacionadas 2 212 212

31/12/2020
Ativos fi nanceiros: Hierarquia do valor justo Valor Contábil Valor Justo
Valor justo por meio do resultado:
Caixa e equivalentes de caixa 2 174 174
Títulos e valores mobiliários 2 22.731 22.731
Passivos fi nanceiros:
Fornecedores 2 6.664 6.664
Financiamentos 2 151.422 151.422
Partes relacionadas 2 107 107
Hierarquia do valor justo: Os instrumentos fi nanceiros contratados enquadram-se conforme ante-
riormente apresentado, e de acordo com a defi nição de hierarquia do valor justo descrita a seguir, 
conforme o pronunciamento técnico CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação. • Nível 
1 - avaliação com base em preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e 
passivos idênticos na data das demonstrações fi nanceiras. Um mercado é visto como ativo se os 
preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma bolsa de mercadorias 
e valores, um corretor, um grupo de indústrias, um serviço de precifi cação ou uma agência regula-
dora e aqueles preços representarem transações de mercado reais, as quais ocorrem regularmente 
em bases puramente comerciais. • Nível 2 - utilizado para instrumentos fi nanceiros que não são 
negociados em mercados ativos (por exemplo, derivativos de balcão), cuja avaliação é baseada em 
técnicas que, além dos preços cotados incluídos no nível 1, utilizam outras informações adotadas 
pelo mercado para o ativo ou passivo, direta (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, 
derivados dos preços). • Nível 3 - avaliação determinada em virtude de informações, para os 
ativos ou passivos, que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, informações 
não observáveis). Técnicas de avaliação e informações utilizada para determinação do valor 
justo: • Caixa e equivalentes de caixa: contas-correntes conforme posições dos extratos bancários 
e aplicações fi nanceiras valorizadas pela taxa do CDI até a data das demonstrações fi nancei-
ras. • Títulos e valores mobiliários: aplicações fi nanceiras mensuradas pelo valor justo ou custo 
amortizado são valorizadas substancialmente pela taxa do CDI até a data das demonstrações 
fi nanceiras. • Ativo de contrato: No início de cada concessão, a taxa de desconto é calculada por 
meio de componentes internos e de mercado. Dessa forma, o valor justo do ativo fi nanceiro mantido 
pela Companhia foi determinado de acordo com o modelo de precifi cação com base em análise do 
fl uxo de caixa descontado e utilizando a taxa de desconto do início do projeto. Com a adoção do 
CPC 47, estes ativos foram classifi cados como ativos de contratos, registrados a custo amortizado. 
• Fornecedores e outras obrigações: o valor justo aproxima-se do seu valor contábil, uma vez que 
tem prazo de pagamento abaixo de 60 dias. • Financiamentos: são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo diminuídos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os fi nanciamentos são medidos pelo custo amortizado utilizando do método dos juros efetivos. 
Fatores de risco fi nanceiro: As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos fi nanceiros: 
risco de crédito, risco de capital, risco de mercado e risco de liquidez. Risco de crédito: Salvo pelos 
saldos de Ativo de contrato e aplicações fi nanceiras com bancos de primeira linha, a Companhia 
não possui outros saldos a receber de terceiros contabilizados no período. Por esse fato, esse risco 
é considerado baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas que utilizam 
sua infraestrutura por meio de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST. Essa tarifa resulta 
do rateio entre os usuários do Sistema Integrado de Transmissão SIM de alguns valores específi cos, 
a RAP de todas as transmissoras, os serviços prestados pelo ONS e os encargos regulatórios. O Po-
der Concedente delegou às geradoras, às distribuidoras, aos consumidores livres, aos exportadores 
e aos importadores o pagamento mensal da RAP, que, por ser garantida pelo arcabouço regulatório 
de transmissão, se constitui em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo 
fi nanceiro; desse modo, o risco de crédito é baixo. Risco de capital: A Companhia administra 
seu capital para assegurar a continuidade de suas atividades normais, ao mesmo tempo em que 
maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da 
otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. Risco de mercado: A utilização de instrumentos 
fi nanceiros pela Companhia tem como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a 
exposição a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, 
índices de preços e moedas. A Companhia não pactuou contratos de derivativos para fazer “hedge” 
contra esses riscos; porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente avalia 
a exposição da Companhia e propõe estratégia operacional, sistema de controle, limite de posição 
e limites de créditos com os demais parceiros do mercado. A Companhia também não pratica 
aplicações de caráter especulativo nem outros ativos de risco. O principal risco de mercado ao qual 
a Companhia está relacionado às taxas de juros. A Companhia aplica substancialmente seus re-
cursos em títulos de renda fi xa, sendo a maior parte destes alocada em CDBs e em títulos privados 
substancialmente lastreados em CDBs. Os saldos que apresentam risco de taxas de juros são: (i) 
caixas e equivalentes; e (ii) títulos e valores mobiliários. Risco de liquidez: A responsabilidade pelo 
gerenciamento do risco de liquidez é da Administração da Companhia e que gerencia o risco de 
liquidez de acordo com as necessidades de captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo 
prazos, mantendo linhas de crédito de captação de acordo com suas necessidades de caixa, com-
binando os perfi s de vencimento de seus ativos e passivos fi nanceiros. A tabela a seguir analisa os 
passivos fi nanceiros da Companhia por faixa de vencimento, correspondentes ao período remanes-
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cente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Em 31 de dezembro 
de 2021, os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados:

Próximos  
12 meses

Entre 13 e  
24 meses

Entre 25 e 
36 meses

37 meses  
em diante

Fornecedores 1.801 - - -
Financiamentos 5.179 17.934 17.747 134.587
Total 6.980 17.934 17.747 134.587
Análise de sensibilidade: A Companhia realiza análise de sensibilidade dos principais riscos aos 
quais seus instrumentos financeiros estão expostos, basicamente representados por variação 
das taxas de juros. Para verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos aos quais 
a Companhia está exposta na data-base 31 de dezembro de 2021, foram definidos três cenários 
diferentes: O cenário I (provável) considera o cenário esperado para os próximos 12 meses a partir 
de 31 de dezembro de 2021, tendo como base as taxas de juros futuras observadas na data-base 
das demonstrações financeiras, disponíveis no website da BM&F Bovespa (CDI), Boletim Focus 
(IPCA) e a manutenção da TJLP. Para os riscos de variação do CDI que é base para atualização 
de parte substancial das aplicações financeiras, de acordo com taxas referenciais de mercado 
projetadas para os próximos 12 meses é de 11,50% ao ano, para o IPCA, é de 5,16% e a TJLP para 
remuneração da dívida, cuja posição em 31 de dezembro de 2021 é de 6,08% ao ano. Os cenários II 
e III consideram os rendimentos auferidos caso haja uma depreciação de 25% e 50%, respectiva-
mente, na variável de risco considerada. O resumo dos diferentes cenários é demonstrado abaixo:

Cenário
Instrumentos financeiros Risco Nota Total I II III
Caixa e equivalentes Redução do CDI 5 113 12 6 3
Títulos e valores mobiliários Redução do CDI 6 25.167 2.894 1.447 723
Financiamentos (*) Aumento do IPCA 16 175.447 20.176 25.220 32.786

Diretoria
Paulo Heli Alves Ferreira - Diretor de RI e Finanças

Thiago Borges Martins 
Controller - CRC/RJ 116409/O

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais
Aos Acionistas e Administradores da Argo II Transmissão de Energia S.A. - São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Argo II Transmissão de Energia S.A. (Com-
panhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Argo II Transmissão de Energia S.A. em 
31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela audi-
toria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase sobre a reapresentação 
dos valores correspondentes: Conforme mencionado na nota explicativa 3.7, em decorrência de 
inconsistências identificadas no custo de construção da infraestrutura, no saldo de fornecedores 
e na mensuração do ativo de contrato e os respectivos impostos referentes ao exercício de 2020, 
os valores correspondentes relativos ao balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 e às demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, apresentados para fins de 
comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23/IAS 8 - Polí-
ticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26(R1)/IAS 1 - Apresentação 
das Demonstrações financeiras. Nossa opinião está ressalvada em relação a esse assunto. Outras 

informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A 
administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Re-
latório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é 
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi-
nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores 
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em raesposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia 
. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de abril de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda.  Fabian Junqueira Sousa
CRC SP014428/O-6 Contador CRC 1SP235639/O-0

B3 amplia lista de BDRs de ETFs
Em dois dias, 21 produtos desse tipo ingressaram na bolsa brasileira

Nesta terça-feira 
(19), dois novos 
BDRs de ETFs 

entram para o portifólio de 
produtos da B3. Os fun-
dos geridos pela Aberdeen, 
empresa de investimentos 
global, agora podem ser ne-
gociados com os tickers SI-
VR39 e ABGD39. Os lan-
çamentos são os primeiros 
da gestora no país

Com esse tipo de produ-
to o investidor tem a opção 
para aportar capital no mer-
cado estrangeiro diretamen-
te da B3, sem a necessidade 
de abertura de conta fora 
do Brasil. Os dois produ-
tos possibilitam o acesso do 
investidor à índices ameri-
canos ligados ao mercado 
de commodities, agregando 
mais uma oportunidade de 
diversificação. Os BDRs 
(Brazilian Depositary Re-
ceipts) de ETFs (Exchange 
Traded Funds) estão dis-
poníveis para negociação 
na B3 desde novembro de 
2020.

 “As novas ofertas de 
BDR de hoje confirmam o 
potencial do mercado bra-
sileiro e sua maturidade, 

atendendo a necessidade 
de nossos investidores por 
fundos locais que os aju-
dem a diversificar adequa-
damente seus portfólios e 
navegar pela volatilidade.”, 
disse Rogério Santana, dire-
tor de Relações com Clien-
tes da B3.

Na segunda-feira (18), 19 
fundos do mesmo tipo mas 
geridos pela Global X, ges-
tora americana que acaba de 
chegar ao Brasil e que faz 
parte do Grupo Mirae As-
set, entraram na lista da B3. 
A companhia é especializa-
da em produtos temáticos 
e de perspectiva global. Se-
gundo a B3, por meio dos 
produtos, é possível investir 
em mais de 20 setores dife-
rentes do mercado externo 
que passam a ser acessíveis 
ao investidor brasileiro por 
meio da bolsa do Brasil.

Característica do produto
Informações divulgadas 

pela B3 sobre esse tipo de 
produto, indicam que os 
Brazilian Depositary Re-
ceipts de ETFs estrangeiros 
(BDR de ETF) são valores 
mobiliários emitidos no 
Brasil, que possuem co-

mo lastro cotas de ETFs 
emitidos no Exterior. Para 
emissão do BDR de ETF, 
o administrador dos ETFs 
no Exterior deve celebrar 
um contrato no Brasil com 
uma instituição depositária, 
a qual será responsável por 
emitir os BDRs.

A instituição depositária 
tem como responsabilida-
de garantir que os BDRs de 
ETF emitidos no Brasil de 
fato estejam lastreados nos 
valores mobiliários emitidos 
no Exterior. Desta forma, a 
instituição depositária man-
tém uma conta em um cus-
todiante no Exterior onde 
permanecem depositados e 
bloqueados os respectivos 
valores mobiliários utiliza-
dos como lastro dos BDRs 
de ETF. A instituição depo-
sitária deve garantir que não 
haja qualquer descasamento 
entre o saldo dos valores 
mobiliários no Exterior e 
dos BDRs emitidos.

As instituições depo-
sitárias podem emitir ou 
cancelar os BDRs de ETF 
conforme a demanda dos 
investidores locais no mer-
cado primário. Por exem-

plo, se um investidor soli-
citar a emissão de um BDR 
de ETF das cotas de um 
ETF estrangeiro, o mesmo 
deverá transferir tais cotas 
que detém deste ETF no 
Exterior para a conta da 
instituição depositária tam-
bém no Exterior. Após esta 
transferência, e verificando 
que o saldo do lastro é su-
ficiente, a instituição depo-
sitária emitirá os respectivos 
BDRs no Brasil.

Os BDRs de ETF, após 
emitidos, podem ser nego-
ciados no mercado secun-
dário através da plataforma 
da B3 de forma semelhante 
às ações. Um investidor, ao 
adquirir BDR, indiretamen-
te passa a deter cotas de 
um ETF listado e admitido 
à negociação em outro pa-
ís, sem que para isso tenha 
que abrir uma conta em 
uma corretora estrangeira e 
tampouco realizar os trâmi-
tes de um investimento in-
ternacional. A B3 é a única 
entidade administradora de 
mercados que oferece todos 
os processos de negociação, 
liquidação e custódia dos 
BDRs de ETF no Brasil.

Trimestre fraco para empresa de microcrédito chinesas

Cenário de Covid na China preocupa mercado

O número de em-
presas de micro-
crédito da China 

ficou em 6.566 no fim de 
setembro, representando 
uma queda em relação aos 
6.686 registrados no fim de 
junho, mostraram os dados 
do Banco Popular da China 
(banco central) nesta segun-
da-feira (18). Os emprésti-
mos pendentes chegaram 
a 935,3 bilhões de iuanes 
(US$ 146,14 bilhões), in-
cluindo 48,8 bilhões de iua-
nes de novos empréstimos 
concedidos nos primeiros 

três trimestres deste ano.
Os microcredores visam 

principalmente as peque-
nas empresas e os grupos 
de renda baixa que preci-
sam de capital. Nos últi-
mos anos, a China tornou 
a regulação do setor mais 
rígida para controlar os ris-
cos financeiros. Os dados 
do banco central mostram 
que a Província de Jiangsu, 
no leste da China, tinha 571 
empresas de microcrédito 
até o fim de setembro, o 
maior número entre as regi-
ões de nível provincial.

A necessidade de crédito 
na China é muito grande. 
Em 2020, o governo anun-
ciou um projeto-piloto de 
novas empresas de finan-
ciamento, de microcrédito e 
capital privado. Esse tipo de 
financiamento - que aconte-
ce fora do sistema bancário 
estatal - é comum na China. 
Só a cidade de Wenzhou, na 
província de Zheijang, tem 
mais de 400 mil pequenas 
empresas de manufatura, e 
muitas delas dependeram 
de capital particular porque 
os bancos estatais chineses 

não costumam emprestar 
dinheiro para empreendi-
mentos iniciantes.

Segundo a agência Xi-
nhua, fala-se que muitos 
desses empréstimos ocor-
rem de forma ilícita e que 
o governo faz vista grossa 
para a maior parte do mer-
cado privado de crédito, 
desde que a taxa de juros 
cobrada pelos credores não 
passe do quádruplo da taxa 
cobrada pelos bancos es-
tatais. No entanto, muitos 
empréstimos são feitos a 
taxas muito mais altas.

Semana de agenda va-
zia, mas coisas pon-
tuais que preocupam, 

afirma Marcelo Oliveira, 
CFA e fundador da Quant-
zed, empresa de tecnologia 
e educação financeira para 
investidores. Ele cita que nes-
ta segunda-feira (19), no fim 
do dia, o membro mais pessi-
mista do FED, banco central 
dos EUA, James Buller, deu 
entrevista sendo bem duro 
e até falando que se precisar 
suportar o aumento de alta 

de juros de 0,75% ele seria 
totalmente a favor. Na visão 
dele, os juros neutros esta-
riam num nível de 3,5%, ou 
seja, de agora até o fim do 
ano teria que subir 3%. “Al-
guns membros do mercado 
ficaram em pânico com essa 
fala. Na segunda-feira, o S&P 
ficou em montanha russa su-
bindo e descendo”, disse Oli-
veira.

Segundo ele, outra pre-
ocupação que impacta o 
mercado é o cenário de Co-

vid na China. Dados de alta 
frequência da China mos-
traram que o metrô de Xan-
gai, por exemplo, está muito 
vazio. O governo, vendo es-
sa situação e problemas na 
economia, anunciou que irá 
ajudar os negócios que es-
tão sofrendo, mas precisará 
continuar com lockdown 
severo. “Estamos vendo 
números de contaminação e 
lockdown muito fortes com 
cidades fantasmas mesmo 
com vacinas e remédios. 

Isso tem criado problemas 
para a população”, relata.

Oliveira argumenta que 
outro problema tem sido a 
guerra que vai completar 2 
meses. Na segunda-feira, a 
Rússia intensificou ataques 
no norte e oeste. Foi um dos 
maiores ataques dos últimos 
dias. Guerra está se prolon-
gando muito enquanto achá-
vamos que duraria uma se-
mana. A incerteza em relação 
a quando e como essa guerra 
irá acabar só aumenta.

Agrishow 2022: Mais 
800 marcas de máquinas 
nacionais e internacionais 

Os principais lança-
mentos, tecnolo-
gias e novidades 

para o agronegócio estarão 
em exposição na Agrishow 
2022 – 27ª Feira Internacio-
nal de Tecnologia Agrícola 
em Ação, marcada para os 
dias 25 a 29 de abril, em Ri-
beirão Preto (SP). O evento 
contará com a participação 
das mais de 800 marcas na-
cionais e internacionais do 
setor, em diversos segmen-
tos, incluindo o de máqui-
nas, equipamentos e im-
plementos agrícolas, peças, 
autopeças, pneus, válvulas, 
bombas, motores e trans-
portes.

A Agritech destaca os 
tratores cabinados, dispo-
níveis nas versões 1155 
Standard, 1155SE cafeeiro, 
1160 estreito, 1175 estreito, 
1185 estreito, 1160 agrícola 
e 1185 agrícola, que aten-
dem diversas aplicações no 
campo como, por exemplo, 
as operações de pulveriza-
ção. Os modelos da série 
seguem as normativas es-
tabelecidas pela Secretaria 
de Inspeção do Trabalho e 
aplicada à agricultura, co-
nhecida por NR 31, o que 
deixa os agricultores ampa-
rados pela lei. Além disso, 
garantem maior segurança e 
conforto nas operações do 
dia a dia do produtor rural.

Já a Branco Motores lan-
çará a nova linha de motocul-
tivadores a diesel, indicados 
para a preparação do solo 
em diferentes cultivos, como 
hortaliças, milho, tubérculos 
e pomares. A novidade che-
ga em dois modelos: BTTD 
10.0 E-1500, uma alternativa 
maior e mais robusta; e BT-
TD 5.0-800, perfeito para 
quem busca um melhor cus-
to-benefício, com economia 
de combustível, qualidade e 
eficiência. Os modelos con-
tam com a nova motorização 
Branco XS, além de outras 
melhorias, como a caixa de 
marchas, luz de LED e nova 
grade de proteção frontal.

O Overlander, primeiro 
pulverizador autopropeli-
do da Incomagri Máqui-
nas Agrícolas, conta com 
sistema de transmissão hi-
drostática 4x4. A máquina 
é leve, robusta com ótima 
relação potência X peso e 
conta com controle eletrô-
nico de tração, resultando 
em desempenho superior 
em situações mais adversas. 
Sua tecnologia garante ao 
produtor alto desempenho 
e economia de combustí-
vel. Com um vão livre de 
1,55m, permite aplicações 
em até estágios avançados 

das principais culturas anu-
ais. É ideal para produtores 
com extensões de áreas aci-
ma de 200 hectares, prefe-
rencialmente áreas abertas 
de terrenos mecanizáveis 
que sejam planos ou ondu-
lados.

Ainda durante a feira, a 
Marispan lança o carrega-
dor frontal M145 para tra-
tores de 190 a 240CV de 
potência com carga máxima 
de dois mil quilos. Compor-
ta altura máxima de 4,70 
metros, autonivelante, com 
acople/desacople e troca 
rápida de acessórios. Os 
acessórios são concha dian-
teira, paleteira, plaina nive-
ladora e guincho. A concha 
dianteira garante produtivi-
dade na movimentação de 
terra, areia, esterco, grãos, 
calcário e ração ou adubo a 
granel.

No segmento de peças, 
a Alpino Indústria Meta-
lúrgica apresentará os su-
portes tubulares soldados 
para montagem de con-
juntos, estruturas tubulares 
para sistemas de proteção 
ao condutor para tratores 
(ROPS- Roll Over Protec-
tion System), guarda corpos 
para máquinas agrícolas 
e construção civil, Alças 
(“pega mão”), escadas de 
acesso, tubos para sistema 
de pulverização (sprayers), 
tubos hidráulicos, além da 
prestação de serviço de cor-
te laser 3D com geometrias 
complexas para tubos. 

No caso da Terramar 
Instrumentos, os visitantes 
da Agrishow 2022 poderão 
conhecer os indicadores e 
sensores para equipamen-
tos agrícolas, sensores de 
nível, sensores de colhedora 
e painéis estacionários, que 
garantem confiabilidade e 
alta precisão.

A feira terá atrações como 
o Agrishow Labs, uma jorna-
da de conteúdo estratégico, 
focado no ecossistema de 
inovação agrícola para co-
nectar, difundir ideias, apoiar 
e acelerar o desenvolvimento 
de soluções que ajudem o 
agro a crescer de forma sus-
tentável; o Prêmio Agrishow 
de Startups, com o objetivo 
de premiar três startups que 
apresentem as melhores so-
luções para o agronegócio; o 
Pavilhão de Inovação, onde 
dez startups apresentarão su-
as soluções e inovações tec-
nológicas para contribuírem 
com as atividades nas fazen-
das; a pista de demonstração 
de caminhões autônomos; e 
o Agrishow Pra Elas, ponto 
de encontro das mulheres na 
feira.
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WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.
CNPJ 33.130.691/0001-05

Demonstrações do Balanço Patrimonial 31 de Dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas

Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstrações do Valor Adicionado Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Aviso
Prezados Acionistas, em cumprimento às disposições legais, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras resumidas, relativas aos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020. 1) Aviso: As demonstrações finan-
ceiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações 
financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. 2) As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos 
seguintes endereços eletrônicos: a) https://monitormercantil.com.br; b) https://ri.wilsonsons.com.br; c) https://sistemas.cvm.gov.br; d) https://www.b3.com.br.A Diretoria.

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

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa 246.261 71.480 373.695 303.123
Contas a receber de clientes - - 273.972 201.461
Estoques - - 68.626 61.134
Tributos e contribuições a recuperar 8.388 6.934 141.635 116.815
Dividendos a receber 151.671 335.672 - -
Outros ativos circulantes 7.371 363 57.098 34.895
Total do ativo circulante 413.691 414.449 915.026 717.428
Depósitos judiciais 57 54 19.990 25.489
Contas a receber de partes relacionadas 60.466 54.645 60.188 53.939
Tributos e contribuições a recuperar 2.400 1.265 71.521 57.195
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 124.623 153.995
Investimentos 1.995.154 1.432.095 343.494 113.031
Imobilizado 354 274 3.142.129 3.009.606
Direito de uso 54 121 880.990 775.753
Intangível 62.211 58.349 157.666 157.958
Outros ativos não circulantes - - 8.816 4.110
Total dos ativos não circulantes 2.120.696 1.546.803 4.809.417 4.351.076
Total do ativo 2.534.387 1.961.252 5.724.443 5.068.504

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

Passivo
Fornecedores 1.664 656 159.846 85.809
Empréstimos e financiamentos 45 - 252.723 304.901
Passivos de arrendamento 16 58 108.538 94.538
Salários, provisões e contribuições sociais 18.719 9.904 109.083 85.829
Impostos a recolher 666 433 44.961 32.980
Dividendos a pagar 53.104 31.673 53.104 31.673
Outros passivos circulantes 1.819 755 43.910 34.658
Total do passivo circulante 76.033 43.479 772.165 670.388
Contas a pagar de partes relacionadas 45.105 43.774 13 1.486
Empréstimos e financiamentos 55.805 - 1.430.347 1.475.806
Passivos de arrendamento 28 41 828.110 725.989
Imposto de renda e contribuição social diferidos 3.416 5.806 280.108 264.964
Provisão para riscos trabalhistas, tributários, cíveis e ambientais 2.120 2.075 49.708 53.785
Benefício pós-emprego 394 232 8.716 8.526
Total do passivo não circulante 106.868 51.928 2.597.002 2.530.556
Total do passivo 182.901 95.407 3.369.167 3.200.944
Patrimônio líquido
Capital social 336.910 126.232 336.910 126.232
Reserva legal 58.627 47.447 58.627 47.447
Reservas de capital 24 24 24 24
Opções de ações 36.193 34.443 36.193 34.443
Reservas de lucros 1.077.647 926.867 1.077.647 926.867
Outros resultados abrangentes 842.085 730.832 842.085 730.832
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 2.351.486 1.865.845 2.351.486 1.865.845
Participação de não controladores - - 3.790 1.715
Total do patrimônio líquido 2.351.486 1.865.845 2.355.276 1.867.560
Total dos passivos e patrimônio líquido 2.534.387 1.961.252 5.724.443 5.068.504

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

Receita operacional líquida - - 2.138.715 1.815.603
Custo dos serviços - - (1.165.520) (1.001.044)
Lucro Bruto - - 973.195 814.559
Despesas de vendas - - (12.469) (27.220)
Despesas gerais e administrativas (52.762) (33.387) (412.458) (356.431)
Outras receitas (despesas) operacionais 32.690 22.694 12.876 (10.530)
(Perda por) Reversão de impairment - - (1.824) 1.969
Resultado de equivalência patrimonial 242.819 153.449 (31.797) (28.767)
Lucro antes do resultado financeiro 222.747 142.756 527.523 393.580
Resultado Financeiro (10.074) (23.970) (153.629) (138.804)
Lucro antes dos impostos 212.673 118.786 373.894 254.776
Imposto de renda e contribuição social 2.391 (2.925) (150.135) (133.415)
Lucro líquido do exercício 215.064 115.861 223.759 121.361
Lucro líquido atribuível a:
Controladores 215.064 115.861 215.064 115.861
Participação de não controladores - - 8.695 5.500

215.064 115.861 223.759 121.361

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

Lucro Líquido 215.064 115.861 223.759 121.361
Itens que nunca serão reclassificados para o resultado, líquido dos efeitos
 dos impostos
Ajuste acumulado de conversão 110.588 233.887 110.588 233.887
Benefício pós-emprego 595 1.789 616 1.825
Itens que são ou podem ser reclassificados para o resultado, líquido dos efeitos
 dos impostos
Parcela efetiva das variações no valor justo de hedge de fluxo de caixa 70 (96) 70 (96)
Resultado abrangente do exercício 326.317 351.441 335.033 356.977
Resultado abrangente do exercício atribuível aos:
Acionistas controladores 326.317 351.441 326.317 351.441
Participação de não controladores - - 8.716 5.536

326.317 351.441 335.033 356.977

Reserva Outros resultados abrangentes
Capital  
Social legal de capital de lucros

Ajuste acumulado  
de conversão Derivativos

Benefício a 
 empregados

Opção de  
ações

Lucros  
Acumulados

Patrimônio atribuível 
aos controladores

Participação dos não 
controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 126.198 42.043 24 1.062.242 502.121 (23) (6.846) 33.040 - 1.758.799 2.479 1.761.278
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 115.861 115.861 5.500 121.361
Benefício pós-emprego - - - - - - 1.789 - - 1.789 36 1.825
Instrumentos financeiros derivativos - - - - - (96) - - - (96) - (96)
Ajuste acumulado de conversão - - - - 233.887 - - - - 233.887 - 233.887
Total do resultado abrangente - - - - 233.887 (96) 1.789 - 115.861 351.441 5.536 356.977
Opção de ações - - - - - - - 1.403 - 1.403 - 1.403
Aumento de capital 34 - - - - - - - - 34 100 134
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal - 5.404 - - - - - - (5.404) - - -
Dividendos - - - (245.832) - - - - - (245.832) (6.400) (252.232)
Reserva de lucros - - - 110.457 - - - - (110.457) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 126.232 47.447 24 926.867 736.008 (119) (5.057) 34.443 - 1.865.845 1.715 1.867.560
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 215.064 215.064 8.695 223.759
Benefício pós-emprego - - - - - - 595 - - 595 21 616
Instrumentos financeiros
 derivativos - - - - - 70 - - - 70 - 70
Ajuste acumulado de conversão - - - - 110.588 - - - - 110.588 - 110.588
Total do resultado abrangente - - - - 110.588 70 595 - 215.064 326.317 8.716 335.033
Aumento de capital 3.374 - - - - - - - - 3.374 154 3.528
Incorporação Wilson Sons Limited 207.304 - - - - - - - - 207.304 - 207.304
Opção de ações - - - - - - - 1.750 - 1.750 - 1.750
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal - 11.180 - - - - - - (11.180) - - -
Dividendos pagos - - - - - - - - - - (6.795) (6.795)
Dividendos propostos - - - - - - - - (53.104) (53.104) - (53.104)
Reserva de lucros - - - 150.780 - - - - (150.780) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 336.910 58.627 24 1.077.647 846.596 (49) (4.462) 36.193 - 2.351.486 3.790 2.355.276

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

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 212.673 118.786 373.894 254.776
Ajustes por:
Resultado de equivalência patrimonial (242.819) (153.449) 31.797 28.767
Depreciação e amortização 179 162 266.308 259.983
Amortização do direito-de-uso 71 120 71.776 64.440
Perda por impairment (reversão) - - 1.824 (1.969)
Perda (ganho) na venda do ativo imobilizado (62) (628) 1.339 2.011
Ganho na venda de investimento – SUAPE (2.843) - (312) -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - 994 496
Provisão para riscos trabalhistas, tributários, cíveis e ambientais (46) (26) (4.927) (6.534)
Resultado financeiro 10.074 23.971 153.629 131.993
Benefícios a empregados 18 18 752 686
Opção de ações - - 1.750 -
Contas a receber – clientes - - (58.569) 42.748
Estoques - - (2.876) (6.483)
Impostos a recuperar (1.921) 129 (25.419) 93.165
Depósitos judiciais - (51) 7.138 23.215
Outros ativos operacionais (6.750) (195) (23.233) 32.863
Fornecedores 960 (282) 65.459 (31.590)
Salários, provisões e encargos sociais 7.813 (2.232) 16.354 (10.458)
Impostos a recolher 194 (98) 9.232 (20.838)
Juros pagos sobre arrendamento (6) (16) (79.488) (72.826)
Juros pagos sobre financiamentos - - (56.385) (43.554)
Imposto de renda e contribuição social pagos (946) (545) (153.797) (153.807)
Outros passivos operacionais 939 36 6.469 (1.654)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades operacionais (22.472) (14.300) 603.709 585.430
Rendimentos financeiros e juros recebidos 1.427 1.162 9.827 7.445
Juros recebidos empresas relacionadas 436 1.719 1.768 1.719
Contas a pagar e a receber com empresas ligadas (3.561) 46.910 (3.723) 526
Dividendos recebidos 190.420 328.663 - -
Adiantamentos para futuros aumentos de capital - (340) - -
Aumento de capital 3.374 - 3.528 -
Aumento de capital – joint ventures (104.414) - (104.414) -
Aumento de capital - subsidiárias - (29.321) - (121)
Venda de imobilizado e intangível 89 920 4.241 6.652
Adições ao imobilizado e intangível (255) (515) (261.950) (305.479)
Alienação de investimentos - - 267 -
Caixa gerado pela incorporação da Wilson Sons Limited 72.314 - 72.314 -
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de investimento 159.830 349.198 (278.142) (289.258)
Captação de financiamentos – terceiros 57.260 - 109.057 271.022
Amortização de financiamentos - terceiros - - (318.400) (125.350)
Pagamentos de arrendamento (55) (91) (45.672) (32.840)
Dividendos pagos (31.673) (278.649) (38.468) (285.453)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 25.532 (278.740) (293.483) (172.621)
Aumento líquido no saldo de caixa e equivalentes de caixa 162.890 56.158 32.084 123.551
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 71.480 3.765 303.123 215.931
Efeito da variação cambial 11.891 11.557 38.488 (36.359)
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 246.261 71.480 373.695 303.123
Aumento líquido no saldo de caixa e equivalentes de caixa 162.890 56.158 32.084 123.551

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

Geração do valor adicionado
Receitas (1.090) 2.684 2.146.564 1.821.746
Receita de produtos e serviços - (110) 2.141.190 1.817.544
Outras receitas (1.090) 2.794 5.959 6.087
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - (585) (1.885)
Insumos adquiridos de terceiros 13.594 7.937 (488.153) (375.688)
Custos dos produtos e serviços (4.133) (4.517) (219.053) (240.242)
Manutenção (361) (2.705) (79.849) (61.705)
Energia, combustíveis e serviços contratados 19.927 16.684 (173.028) (51.098)
Outros custos (2.202) (1.532) (16.917) (29.276)
Recuperação de valores ativos 363 7 694 6.633
Valor adicionado bruto 12.504 10.621 1.658.411 1.446.058
Amortização do direito de uso do ativo (70) (110) (64.984) (55.046)
Depreciação e amortização (179) (162) (266.308) (259.983)
Valor adicionado líquido 12.255 10.349 1.327.119 1.131.029
Valor adicionado recebido em transferência 235.472 136.928 (19.567) (40.596)
Resultado de equivalência patrimonial 242.819 153.449 (31.797) (28.767)
Receitas financeiras (7.347) (16.523) 6.932 (17.324)
Outras - 2 5.298 5.495
Valor adicionado a distribuir 247.727 147.277 1.307.552 1.090.433
Distribuição do valor adicionado
Pessoal 30.681 19.515 523.483 483.812
Remuneração direta 28.454 17.744 397.154 366.865
Benefícios 978 1.000 97.506 89.423
FGTS 1.249 771 28.823 27.524
Impostos, taxas e contribuições 561 4.797 232.739 238.783
Federais 555 4.795 217.470 223.322
Estaduais 4 - 12.372 12.314
Municipais 2 2 2.897 3.147
Remuneração de capitais de terceiros 1.421 829 327.571 246.477
Aluguéis 38 3 173.306 134.202
Juros 1.383 826 154.265 112.275
Remuneração de capitais próprios 215.064 122.136 223.759 121.361
Juros sobre capital próprio - 6.275 - -
Lucros retidos 215.064 115.861 215.064 115.861
Participação dos não controladores - - 8.695 5.500
Valor adicionado distribuído 247.727 147.277 1.307.552 1.090.433

1. Contexto operacional. A Wilson Sons Holdings Brasil S.A. (doravante “WSSA”, “Companhia” ou “Grupo”), controlado-
ra do Grupo Wilson, Sons, é uma sociedade anônima de capital aberto, localizada na Rua da Quitanda, 86, 5º andar, 
Centro, Rio de Janeiro, Brasil e a partir de 25 de outubro de 2021 passou a ter seus títulos negociados na bolsa de valores 
de São Paulo – BR S.A. (PORT3). A Companhia é um dos maiores operadores integrados de logística portuária e marítima 
e soluções de cadeia de suprimentos no Brasil. Com mais de 180 anos de história, a Companhia oferece completa linha de 
serviços, em âmbito nacional, a participantes dos setores de comércio nacional e exterior, bem como à indústria de óleo e 
gás. As principais atividades da Companhia são divididas nos seguintes segmentos: rebocadores e agência marítima, 
terminais de contêiner e bases de apoio offshore, embarcações de apoio offshore, logística e estaleiros. 2. Base de pre-
paração e apresentação e principais políticas contábeis. 2.1. Políticas contábeis relevantes. Declaração de con-
formidade. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas (“demonstrações financeiras”) foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS), emitidas pelo Inter-
nacional Accounting Standards Board (“IASB”), conforme implementado no Brasil pelo Comite de Pronunciamentos Con-
tábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(“CFC”). A apresentação das demonstrações do valor adicionado individuais e consolidados é exigida pela legislação so-
cietária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil para companhias abertas, enquanto não é exigida pelo 
IFRS. A Demonstração do Valor Adicionado foi elaborada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico 
CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demons-
trações financeiras são apresentadas a seguir. Base de preparação. As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram preparadas com base nos custos históricos, exceto para os derivativos que são mensurados pelo valor justo, 
conforme relatado nas políticas contábeis. As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando a moeda do ambien-
te econômico em que a entidade opera (“moeda funcional”), que no caso da Controladora é o dólar norte-americano 
(“US$”). Entretanto, para atender à legislação societária brasileira, a Companhia está apresentando as demonstrações 
financeiras em reais (“R$”) que é considerada a moeda de apresentação da Companhia. Conforme permitido pelo CPC 02 
- Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio, foram aplicados os seguintes procedimentos: • Os ativos e passivos de cada 
balanço patrimonial apresentado foram convertidos pela taxa de câmbio vigente no fim de cada exercício apresentado 
nestas demonstrações contábeis; • As receitas e despesas para cada demonstração do resultado abrangente e demons-
tração do resultado do exercício  foram convertidas pela taxa de câmbio média do exercício; e • Todas as diferenças de 
câmbio resultantes foram reconhecidas como ajuste acumulado de conversão em outros resultados abrangentes. Todas 
as informações relevantes às demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às 
utilizadas pela administração em sua gestão das atividades da Companhia, conforme Orientação Técnica OCPC 07. De-
monstração do fluxo de Caixa. A informação sobre fluxo de caixa proporciona aos usuários das demonstrações contá-
beis uma base para avaliar a capacidade da entidade para gerar caixa e seus equivalentes e as necessidades da entidade 
para utilizar estes fluxos de caixa. O CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa (equivalente à norma internacional 
IAS 7 - Statement of Cash Flows) define os requisitos para a apresentação da demonstração do fluxo de caixa e respectivas 
divulgações (CPC 26 (R1).111). Os seguintes tópicos principais devem ser apresentados em todos os fluxos de caixa: • 
Atividades operacionais: são as principais atividades geradoras de receita da entidade; • Atividades de investimento: são 
as aquisições e vendas de ativos de longo prazo; e • Atividades de financiamento: são atividades que resultam em mudan-
ças no tamanho e na composição do patrimônio líquido e dos empréstimos da empresa. As somas e subtrações destes 
itens resultam na mudança do caixa mais equivalentes e compreendem numerário, depósitos bancários e investimentos 
de curto prazo com alta liquidez e baixíssimo risco. Base de consolidação. As demonstrações contábeis consolidadas 
incorporam as demonstrações contábeis da Companhia e entidades controladas pela Companhia (suas subsidiárias). O 
controle é alcançado onde a Companhia tem o poder de reger as políticas financeiras e operacionais de uma entidade para 
obter benefícios de suas atividades. Os resultados das subsidiárias adquiridas ou alienadas durante o exercício estão in-
cluídos na demonstração consolidada do resultado do exercício a partir da data efetiva de aquisição e até a data efetiva de 
alienação, conforme apropriado. O rendimento  integral das subsidiárias é atribuído aos proprietários da Companhia e a 

participação dos não controladores, mesmo que estes resultem em prejuízo. Todas as transações entre as subsidiárias da 
Companhia, balanços, receitas e despesas são eliminadas integralmente na consolidação. Participações de não controla-
dores em subsidiárias são identificadas separadamente do patrimônio líquido da Companhia. As participações de acionis-
tas não controladores podem ser inicialmente mensuradas a valor justo ou pela participação proporcional dos não contro-
ladores sobre o ativo líquido identificável da adquirida. A opção de mensuração é feita aquisição por aquisição. Após a 
aquisição, o valor contábil da participação dos não controladores consiste no montante dessas participações na data da 
negociação mais as mudanças ocorridas no patrimônio líquido. A variação na participação societária da controlada, sem 
perda de exercício de controle, é contabilizada como transação patrimonial. Se o Grupo perder o controle exercido sobre 
uma controlada, é efetuada a baixa dos correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo 
seu valor contábil na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer participações de não 
controladores na data em que o controle for perdido (incluindo quaisquer componentes de outros resultados abrangentes 
atribuídos a elas). Qualquer diferença resultante como ganho ou perda é contabilizada no resultado. Qualquer investimen-
to retido é reconhecido pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido. As controladas que compõem as demons-
trações contábeis consolidadas estão apresentadas na Nota 9.1. Participações em investimentos.Participações em 
empreendimentos controlados em conjunto. Empreendimento controlado em conjunto, é um acordo contratual onde a 
Companhia possui direitos sobre o ativo líquido do acordo, e não sobre ativos e passivos específicos do empreendimento. 
Os investimentos em empreendimentos controlados em conjunto são contabilizados por meio do método de equivalencia 
patrimonial. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações contábeis incluem a participação da Companhia no resulta-
do do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data em que a influência significativa em controle con-
junto cesse. Participações em operações conjuntas. As operações conjuntas referem-se a um acordo contratual pelo qual 
a Companhia e outras partes realizam uma atividade econômica sujeita ao controle conjunto, que é quando as decisões 
estratégicas de política financeira e operacional relativas às atividades requerem o consentimento unânime do controle de 
partilha das partes. Os ativos de operações conjuntas e quaisquer passivos incorridos em conjunto são reconhecidos nas 
demonstrações contábeis da entidade relevante e classificados de acordo com sua natureza. A participação dos ativos, 
passivos, receitas e despesas das entidades de operação conjunta da Companhia é reconhecida linha a linha, nos itens 
equivalentes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis incluem os saldos das participações em empre-
endimentos controlados em conjunto e operações conjuntas  listadas nas Notas 9.3 e 9.4. Moeda funcional. A moeda 
funcional para cada subsidiária da Companhia é determinada como a moeda do cenário econômico primário em que 
opera. Transações em outras moedas, que não a moeda funcional da entidade (moeda estrangeira), são convertidas pela 
taxa de câmbio corrente da data da transação. Ao final de cada período de divulgação, ativos e passivos monetários deno-
minados em moedas estrangeiras são convertidos pela taxa de câmbio do respectivo período. Ativos e passivos não mo-
netários que são mensurados pelo custo histórico em moeda estrangeira não são reconvertidos. Na consolidação, os itens 
de resultado de entidades com uma moeda funcional diferente de dólares americanos são convertidos em dólares, a mo-
eda de apresentação da Companhia, a taxas médias de câmbio do período. Os itens do balanço são convertidos pela taxa 
de câmbio do fim do período. As diferenças cambiais decorrentes da consolidação de entidades com moedas funcionais 
diferentes de dólares americanos são classificadas como outras resulados abrangentes. Benefícios a empregados. 
Benefícios de curto prazo a empregados. Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como 
despesas de pessoal no momento em que o respectivo serviço é prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado 
a ser pago se a Companhia tiver uma obrigação legal presente ou constituída de pagar esse valor em função de serviço já 
prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada com segurança. Plano de opção de ações. Para transações 
de opções de ações com liquidação em ações, a Companhia deve mensurar as opções outorgadas e o correspondente 
aumento no patrimônio líquido diretamente pelo valor justo das opções outorgadas. Após o reconhecimento inicial e men-
suração da estimativa do número de instrumentos patrimoniais para os quais os serviços e as condições de performance 
que não são de mercado e que se espera serem satisfeitas, são revisadas durante o período de carência. O montante 
acumulado reconhecido é baseado no número de instrumentos patrimoniais para os quais são esperados os serviços e 
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condições que não são de mercado que se esperam serem satisfeitas. Não são 
efetuados ajustes em relação a condições de mercado. Planos de benefícios de 
saúde definidos. A obrigação líquida a Companhia em relação a planos de benefí-
cios de saúde definidos é calculada separadamente para cada plano através da es-
timativa do valor do benefício futuro que os empregados receberão em troca dos 
serviços prestados no período corrente e em períodos anteriores. Esse benefício é 
descontado para determinar o seu valor atual. O cálculo do passivo do plano de be-
nefícios de saúde definido é realizado anualmente por um atuário qualificado através 
do método da unidade de crédito projetada. Remensurações da obrigação líquida 
de benefício de saúde definido, que incluem: ganhos e perdas atuariais são ime-
diatamente reconhecidos em outros resultados abrangentes. A Companhia de-
termina os juros líquidos sobre o valor líquido dos passivos para o período multi-
plicando-os pela taxa de desconto usada para mensurar a obrigação do plano de 
benefícios de saúde definido. Passivos de benefícios definidos para o período 
levam em consideração o saldo no início do período coberto pelas demonstra-
ções contábeis e quaisquer mudanças nos passivos dos benefícios de saúde 
definidos durante o período devido ao pagamento de contribuições e benefícios. 
Juros líquidos e outras despesas relacionadas com planos de benefícios de saú-
de definidos são reconhecidos no resultado. Quando os benefícios de um plano 
são incrementados, a porção do benefício aumentado relacionada a serviços passa-
dos prestados pelos empregados é reconhecida imediatamente no resultado. A 
Companhia reconhece os ganhos e perdas no pagamento de um plano de benefí-
cios de saúde definido quando ocorre o pagamento. Outros benefícios de longo 
prazo a empregados.A obrigação líquida da Companhia em relação a outros bene-
fícios de longo prazo refere-se ao valor de benefício futuro que os empregados rece-
bem em troca do serviço prestado no ano corrente e nos anos anteriores. Este bene-
fício é descontado para determinar o seu valor presente. Novas mensurações são 
reconhecidas na demonstração do resultado. Benefícios de término de vínculo 
empregatício. Os benefícios de término de vínculo empregatício são reconhecidos 
como despesa quando a Companhia já não pode retirar a oferta de tais benefícios e 
quando a Companhia reconhece os custos de reestruturação. Se os pagamentos 
forem liquidados em mais de 12 meses a partir da data do balanço, eles são descon-
tados aos seus valores presentes. Imposto de renda e contribuição social. Im-
posto de renda e contribuição social representam a soma dos impostos correntes e 
impostos diferidos. O imposto corrente é baseado no lucro tributável do exercício. 
Lucro tributável difere do lucro do exercício, conforme apresentado na demonstração 
do resultado, tendo em vista que o lucro tributável exclui ou inclui itens de receita ou 
despesa que serão tributáveis ou dedutíveis em outros anos e ainda exclui itens que 
nunca serão tributáveis ou dedutíveis. As despesas de impostos correntes da Com-
panhia são calculadas com base nas alíquotas vigentes nas datas dos balanços. O 
imposto diferido é o imposto que a Companhia espera pagar ou recuperar sobre as 
diferenças temporárias e prejuízos fiscais (como, por exemplo, diferenças entre o 
valor contábil de um ativo ou passivo nas demonstrações contábeis e a base fiscal 
tributária utilizada para cômputo do lucro tributável). Os impostos diferidos passivos 
são geralmente reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis. Os 
ativos fiscais diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedu-
tíveis e prejuízos até o limite em que é provável que esses ativos sejam recuperáveis 
por meio da geração de suficiente lucro tributável futuro. Estes impostos diferidos 
ativos e passivos não são reconhecidos se as diferenças temporárias se originam de 
ágio ou de reconhecimento inicial (exceto em uma combinação de negócios) de um 
ativo ou passivo em uma transação que não afeta o lucro contábil ou o lucro tributável. 
Os impostos diferidos passivos são reconhecidos por diferenças temporárias tri-
butáveis associadas a investimentos em subsidiárias e associados, e participa-
ções em controladas em conjunto, exceto quando a Companhia pode controlar a 
reversão da diferença temporária e é provável que a diferença temporária não se 
reverta no futuro previsível. Os impostos diferidos ativos decorrentes de diferen-
ças temporárias dedutíveis associadas a tais investimentos e participações são 
reconhecidos somente quando é provável que haverá lucros tributáveis suficien-
tes para utilizar os benefícios das diferenças temporárias e podem ser revertidos 
em futuro próximo. O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado ao final de 
cada período de divulgação e reduzido até o limite em que não seja mais provável 
que haja lucro tributável suficiente para recuperar esse ativo no todo ou em parte. Os 
impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas taxas fiscais que se 
espera aplicar no período em que o passivo é liquidado ou o ativo é realizado, 
com base em alíquotas e leis fiscais que tenham se tornado vigentes ou substan-
tivamente vigentes ao final do período de divulgação. A mensuração dos passi-
vos e ativos fiscais diferidos reflete as consequências fiscais que seguiriam da 
forma como a Companhia espera, ao final do exercicio, recuperar ou liquidar o 
valor contabil dos seus ativos e passivos. A Companhia compensa os impostos 
correntes a recuperar  com os impostos correntes a recolher quando estes itens são 
reconhecidos na mesma entidade, são tributos da mesma esfera fiscal e quando há 
permissão fiscal para que se faça o reembolso ou pagamento líquido. Nas demons-
trações contábeis o imposto de renda diferido ativo de uma Companhia não pode ser 
eliminado com o imposto de renda diferido passivo de outra, já que não há previsão 
legal para a compensação de impostos ativos e passivos entre as companhias do 
Grupo. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos como uma despesa 
ou receita no resultado, exceto quando se relacionam com itens debitados ou 
creditados diretamente ao patrimônio líquido, nesse caso o imposto também é 
reconhecido diretamente no patrimônio líquido. Imobilizado. O imobilizado está 
reconhecido pelo custo de aquisição  reduzido  da  depreciação acumulada e 
qualquer provisão para perda por redução ao valor recuperável do ativo. A depre-
ciação é reconhecida de forma a reduzir o custo ou o valor dos ativos, com exce-
ção das propriedades, e ativos em construção, levando-se em consideração a 
vida útil estimada, com base no método linear, conforme demonstrado a seguir:
Construções: 25 a 60 anos
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*): 1 a 52 anos
Embarcações: 25 anos
Veículos: 5 anos
Máquinas e Equipamentos: 5 a 30 anos
(*) menor período entre o prazo de aluguel e a vida útil do ativo referido. As vidas 
úteis estimadas, valores residuais e método de depreciação são revisados ao 
final de cada período de divulgação, com o efeito de quaisquer alterações nas es-
timativas contabilizadas em uma base prospectiva. Os ativos em construção são 
reconhecidos a custo,. Os custos incluem honorários profissionais e os custos de 
empréstimo para a qualificação de ativos. A depreciação desses ativos, calcula-
da nas mesmas bases dos demais ativos, se inicia quando os ativos estão pron-
tos para uso. Os custos de docagem são capitalizados e depreciados ao longo 
do período em que os benefícios econômicos são recebidos, que é ao longo do 
período até a próxima docagem ser programada ou o fim da vida útil dos navios 
(se aplicável). Os custos de docagem são apresentados na categoria de embar-
cações. Itens do ativo imobilizado são desreconhecidos quando há alienação ou 
quando nenhum benefício econômico futuro é esperado pelo uso continuado do 
ativo. O ganho ou perda oriundo da baixa ou alienação de um ativo imobilizado é 
determinado pela diferença entre a receita auferida, se aplicável, e o respectivo 
valor residual do ativo e é reconhecido no resultado do exercício. Os dispêndios 
subsequentes só serão capitalizadas quando for provável que os benefícios eco-
nômicos futuros associados aos mesmos fluam para a Companhia. Custos dos 
empréstimos. Os custos de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de ativos qualificados, que são ativos que necessa-
riamente levam um período substancial para se preparar para o uso ou venda 
pretendido, são adicionados ao custo desses ativos, até que os ativos estejam 
substancialmente prontos para uso ou venda pretendidos. Receitas financeiras 
decorrentes de investimento temporário de empréstimos, enquanto os mesmos 
não são utilizados para os ativos qualificáveis, são deduzidos dos custos capita-
lizados. Todos os demais custos de empréstimos são reconhecidos no resultado 
no período em que são incorridos. Ágio. O ágio resultante da aquisição de um 
negócio é contabilizado pelo custo na data da aquisição do negócio, deduzido 
da provisão para perda por redução ao valor recuperável. Ativos intangíveis. 
Ativos intangíveis com vida útil definida são reconhecidos separadamente pelo 
custo menos amortização acumulada e provisão para perda por redução ao valor 
recuperável dos ativos. A amortização é reconhecida pelo método linear sobre 
estimativa de vida útil, conforme demonstrada a seguir:
Direito de exploração: 10 a 33 anos
Software: 3 a 5 anos
A estimativa de vida útil e o método de amortização são revisados ao final de cada 
exercício, com os efeitos de quaisquer mudanças contabilizadas em uma base 
prospectiva. Não há ativos intangíveis com vida útil indefinida. O ativo intangível 
é baixado no momento da alienação ou quando nenhum benefício econômico 
futuro for esperado por utilização ou alienação. Ganhos ou perdas decorrentes 
de desreconhecimento de um ativo intangível, mensurado como a diferença en-
tre os valores de venda e o valor residual do ativo, são reconhecidos no resultado, 
quando o ativo é baixado. Arrendamentos. A Companhia como arrendatária. 
Para qualquer novo contrato, a Companhia considera se o contrato é ou contém 
um arrendamento. Um arrendamento é definido como “um contrato, ou parte de 
um contrato, que transmite o direito de controlar o uso de ativo identificado por um 
período determinado em troca de contraprestação”. Para aplicar esta definição, 
a Companhia avalia se o contrato atende a três avaliações principais, que são: • 
O contrato contém um ativo identificado, o qual pode ser tanto identificado expli-
citamente como implicitamente, sendo identificado no momento em que o mes-
mo é disponibilizado a Companhia; • A Companhia tem o direito de obter substan-
cialmente todos os benefícios econômicos do ativo identificado durante o período 
de uso, considerando seus direitos dentro do escopo definido do contrato; • A 
Companhia tem o direito de direcionar o uso dos ativos identificados durante o 
período de uso. A Companhia avalia se tem o direito de direcionar como e para 
que finalidade o ativo deve ser utilizado durante todo o período de uso. Mensura-
ção e reconhecimento do arrendamento como um arrendatário. Na data de início, 
a Companhia  reconhece o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento. 
O direito de uso é mensurado ao custo, que é composto pela mensuração inicial 
do passivo de arrendamento, quaisquer custos diretos iniciais incorridos pela 
Companhia, a estimativa de custos a serem incorridos na desmontagem e remo-
ção do ativo subjacente ao final do arrendamento e quaisquer pagamentos feitos 
antes da data de início do arrendamento (líquidos de quaisquer incentivos de ar-
rendamento recebidos). A Companhia mensura o passivo de arrendamento ao 
valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados nessa 
data utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento, se essa taxa puder ser 
determinada imediatamente, a Companhia utiliza a taxa incremental de emprés-
timo para aquisição de ativo de características semelhantes ao arrendado. A 
Companhia utiliza uma taxa de desconto única para uma carteira de arrenda-
mentos semelhantes. Os pagamentos dos arrendamentos incluídos na mensu-
ração do passivo de arrendamento compreendem pagamentos fixos, pagamen-
tos variáveis de arrendamento, que dependem de índice ou de taxa, valores que 
se espera que sejam pagos pelo arrendatário de acordo com as garantias de 
valor residual e pagamentos da opção de compra se o arrendatário estiver razo-
avelmente certo de exercer essa opção. Os pagamentos variáveis de arrenda-
mento não relacionados a um índice ou taxa são contabilizados como despesa 
quando incorridos. Ao avaliar certos compromissos relacionados ao aluguel de 
imóveis, a Companhia não pode determinar prontamente o prazo do arrenda-
mento, já que, em geral, eles podem ser rescindidos sem multas todos os anos. 
Para esses casos, a Companhia definiu um prazo de arrendamento padrão de 5 
anos. Para máquinas que a Companhia não pode determinar prontamente o 
prazo de arrendamento, a Companhia define o termo da locação como a vida útil 
das máquinas. Subsequente à mensuração inicial, o passivo de arrendamento é 
reduzido para refletir os pagamentos do arrendamento efetuados e aumentado 
para refletir os juros. Se houver uma mudança nos fluxos de caixa esperados, 
decorrentes de um índice ou taxa, o passivo de arrendamento é prontamente 
reavaliado. Se a modificação estiver relacionada à alteração nos valores a serem 
pagos, a taxa de desconto não é reavaliada. Caso contrário, se uma modificação 
for feita em um arrendamento a Companhia revisará a taxa de desconto como se 
um novo contrato de arrendamento fosse feito. Quando o passivo de arrenda-

mento é remensurado, o ajuste correspondente é refletido no ativo de direito de 
uso. Quando o valor contábil do ativo de direito de uso for reduzido a zero, o 
montante remanescente da remensuração deve ser reconhecido no resultado. A 
Companhia amortiza o ativo de direito de uso pelo método linear, desde a data de 
início até o fim da vida útil do ativo de direito de uso ou até o final do prazo de ar-
rendamento. A Companhia optou por contabilizar os arrendamentos de curto pra-
zo e arrendamentos de ativos de baixo valor utilizando os expedientes práticos. 
Ao invés de reconhecer o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento, os 
pagamentos em relação aos mesmos são reconhecidos como despesa, no resul-
tado, de forma linear pelo prazo do arrendamento. Nas demonstrações contá-
beis, o ativo de direito de uso e os passivos de arrendamento são apresentados 
com estas nomenclaturas. Redução ao valor recuperável dos ativos. Os valo-
res contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, exceto estoques e im-
postos diferidos ativos, são revisados a cada data de balanço para determinar se 
há alguma indicação de redução ao valor recuperável de ativos. Se alguma indi-
cação existir, o valor recuperável do ativo é estimado. O ágio é testado anualmen-
te quanto à recuperabilidade do valor do mesmo. Uma perda por redução ao valor 
recuperável de ativos é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou unidade 
geradora de caixa (UGC) exceda seu valor recuperável. O valor recuperável de 
um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor de uso e o seu valor justo menos os 
custos de venda. Ao avaliar o valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados 
são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes 
dos impostos que reflete as avaliações correntes de mercado e da valorização do 
dinheiro ao longo do tempo e os riscos específicos do ativo ou UGC. Para os 
testes de perda por redução ao valor recuperável de ativos, os ativos são agrupa-
dos no menor grupo de ativos que gera entradas de caixa, que são em grande 
parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. Ágio ad-
quirido em uma combinação de negócios é alocado a grupos de UGCs que de-
vem se beneficiar das sinergias da combinação. As perdas por redução ao valor 
recuperável de ativos são reconhecidas no resultado do exercício. As perdas por 
redução ao valor recuperável de ativos são alocadas primeiro para reduzir o valor 
contábil de qualquer ágio alocado à UGC (Grupo de UGCs) e depois para reduzir 
o valor contábil dos outros ativos na UGCs (grupo de UGCs) em uma base pro 
rata. Uma perda por redução ao valor recuperável de ativos em relação ao ágio 
não é revertida. Para outros ativos, perdas por redução ao valor recuperável de 
ativos são revertidas somente na medida em que o valor contábil do ativo não 
exceda o montante que teria sido determinado, líquido de depreciação ou amor-
tização, caso nenhuma perda ou prejuízo tenha sido reconhecida. Os ativos su-
jeitos a amortização ou depreciação são revisados para recuperabilidade de 
saldo quando eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o seu valor 
residual pode não ser recuperável. Estoques. Os estoques estão demonstrados 
ao menor valor entre o custo e o valor líquido de realização. Os custos dos esto-
ques são baseados no princípio da média ponderada e compreendem materiais 
diretos e, quando aplicável, custos diretos de pessoal e custos incorridos para 
colocar tais estoques em seus locais e condições de uso atuais. O valor líquido 
de realização representa a estimativa de preço de venda para estoques menos 
todos os custos estimados para a finalização e custos de marketing, venda e 
distribuição a serem incorridos. Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos no balanço da Companhia quando esta se torna 
parte do instrumento contratual. a) Ativos financeiros. Ativos financeiros são 
classificados, no reconhecimento inicial, como ativos financeiros a valor justo por 
meio do resultado (VJR) e valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA) e, subsequentemente, mensurados ao custo amortizado. A classifica-
ção dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende do fluxo de caixa 
contratual do ativo financeiro e do gerenciamento do modelo de negócios da 
Companhia. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo 
custo amortizado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele 
precisa gerar fluxos de caixa que sejam pagamentos exclusivos do principal e 
dos juros (SPPI) sobre o valor principal em aberto. Essa avaliação é chamada de 
teste de SPPI e é executada em nível de instrumento. O modelo de negócios da 
Companhia para administrar ativos financeiros se refere a como são gerenciados 
seus ativos financeiros para geração dos fluxos de caixa. O modelo de negócios 
determina se os fluxos de caixa resultarão da coleta de fluxos de caixa contratu-
ais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos. Ativos financeiros ao custo 
amortizado. Os seguintes instrumentos foram classificados e mensurados ao 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 
perda por redução do valor recuperável: • Caixa e equivalentes de caixa / Inves-
timentos de curto prazo: Caixa e equivalentes de caixa compreendem as dispo-
nibilidades em caixa e outros investimentos de curtíssimo prazo com resgate em 
até 90 dias e que estejam sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor; 
e investimentos de curto prazo abrangem dinheiro em caixa e outros investimen-
tos com mais de 90 dias de vencimento. • Contas a receber: Contas a receber, 
seguros a receber e outros recebíveis são demonstrados pelo valor presente dos 
ativos a receber, reduzidos pela provisão para créditos de liquidação duvidosa. 
Método dos juros efetivos é um método de calcular o custo amortizado de um 
ativo financeiro e de alocar a receita de juros ao longo do período relevante. A 
taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa 
futuros estimados (incluindo todas as taxas pagas ou recebidas que integram a 
taxa efetiva de juros, custos de transação e outros prêmios ou descontos) duran-
te a vida esperada do instrumento ou, quando apropriado, o período mais curto 
do valor contábil líquido do ativo financeiro. Ativos financeiros classificados 
como valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros a valor justo por meio 
do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financei-
ros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Ativos 
financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimo-
nial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidos na de-
monstração do resultado. As variações no valor justo são reconhecidas no resultado 
em “receita financeira” ou “despesa financeira”, dependendo dos resultados obtidos. 
Fundo de investimento em renda fixa e fundos cambiais foram classificados 
como valor justo por meio do resultado. Recuperabilidade dos ativos financei-
ros. Os ativos financeiros que são mensurados pelo custo amortizado sofrem 
avaliação de possíveis indicadores de redução ao valor recuperável ao fim de 
cada exercício. Os ativos financeiros são considerados desvalorizados quando 
há uma evidência objetiva que, como consequência de um ou vários eventos que 
ocorram após o reconhecimento inicial do ativo financeiro, os fluxos de caixa fu-
turos estimados do investimento sejam impactados. A evidência objetiva da recu-
perabilidade pode incluir: • Dificuldade financeira significativa do emissor ou da 
contraparte; • Inadimplência no pagamento do principal ou dos juros; • É provável 
que o devedor entre em processo de falência ou de reorganização financeira, ou 
• O desaparecimento de um mercado ativo para um ativo financeiro devido a difi-
culdades financeiras. Para o contas a receber, o Grupo aplica uma abordagem 
simplificada no cálculo de provisão para perdas de crédito esperadas (PCEs). Os 
detalhes estão divulgados na Nota 4. Para ativos financeiros avaliados ao custo 
amortizado, o valor reconhecido é a diferença entre o valor contábil dos ativos e 
o valor presente estimado dos fluxos de caixa futuros, refletindo o valor de cau-
ções e garantias, descontada a taxa de juros efetiva original do ativo financeiro. 
O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela desvalorização 
para todos os ativos financeiros com exceção das contas a receber, onde o valor 
contabilizado é reduzido através do uso de uma conta de provisão. Quando o 
recebível é considerado incobrável, é baixado contra uma conta de provisão. A 
recuperação subsequente de montantes previamente baixados são diretamente 
creditados contra o resultado do período. As mudanças no valor contábil na con-
ta de provisão são reconhecidas no resultado. Desreconhecimento de ativos 
financeiros. O Grupo desreconhece um ativo financeiro somente quando os di-
reitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transfere o 
ativo financeiro e substancialmente todos os riscos e benefícios da posse do ativo 
a outra entidade. Se o Grupo não transfere ou detém substancialmente todos os 
riscos e benefícios da propriedade e continua a controlar o ativo transferido, o 
Grupo reconhece seu direito no ativo e registra uma provisão para valores a pa-
gar. Se o Grupo detém substancialmente todos os riscos e benefícios da posse 
de um ativo financeiro transferido, o Grupo continua a reconhecer o ativo finan-
ceiro e igualmente reconhece um empréstimo garantia para os rendimentos re-
cebidos. b) Passivos financeiros. Passivos financeiros são classificados como 
“FVTPL” ou “outros passivos financeiros”. Passivos financeiros são classificados 
como FVTPL quando o passivo financeiro é detido para negociação ou quando é 
designado como FVTPL. Outros passivos financeiros são inicialmente mensurados 
pelo valor justo, líquido de custos de transação. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, utilizando a taxa de juros 
efetiva, com os juros provenientes desses passivos reconhecidos no resultado pelo 
regime de competência. O método dos juros efetivos é um método de calcular o 
custo amortizado de um passivo financeiro e de alocação da despesa de juros no 
período. A taxa de juros efetiva é a taxa que exatamente desconta pagamentos futu-
ros estimados de caixa pela expectativa de vida do passivo financeiro, ou (quando 
apropriado) um período mais curto, até o valor contábil líquido reconhecido inicial-
mente. Não há passivos financeiros classificados como FVTPL. Outros passivos 
financeiros. • Empréstimos: Empréstimos bancários, financiamentos e arrenda-
mento mercantil são registrados pelos valores captados, líquidos dos custos di-
retos de captação dos recursos. Encargos financeiros, incluindo o prêmio a pagar 
na quitação ou resgate e custos diretos de captação, são reconhecidos no resul-
tado pelo regime de competência utilizando-se o método de juros efetivos e são 
acrescidos ao valor contábil dos instrumentos na medida em que não são quita-
dos no exercício no qual sugerem. • Contas a pagar: Contas a pagar e outros valo-
res a pagar são mensurados pelo valor justo líquido do custo da transação. Deriva-
tivos. Derivativos embutidos em outros instrumentos financeiros ou outros 
contratos são tratados como derivativos separados quando os seus riscos e ca-
racterísticas não estão diretamente relacionados com os contratos principais e 
estes por sua vez não são contabilizados pelo valor justo, com ganhos ou perdas 
informadas na demonstração de resultados. O grupo não tem derivativos embu-
tidos para os exercícios apresentados. Contabilização de operações de hedge 
(proteção de fluxo de caixa). A Companhia procura aplicar a contabilização de 
operações de hedge (proteção de fluxo de caixa), a fim de administrar a volatili-
dade no resultado. Quando um derivativo é designado como instrumento de pro-
teção em um hedge da variação nos fluxos de caixa e atribuível a um risco parti-
cular associado a um ativo ou passivo reconhecido ou a uma operação provável 
prevista que possa afetar os resultados, a parcela efetiva das mudanças no valor 
justo do derivativo é reconhecida em outros resultados abrangentes e apresenta-
da na reserva de derivativos no patrimônio líquido. Qualquer parcela ineficaz das 
mudanças no valor justo do derivativo é reconhecida imediatamente no resulta-
do. No entanto, quando a transação prevista que se encontra protegida resulta no 
reconhecimento de um ativo não financeiro (por exemplo, aquisição de imobiliza-
do) ou de um passivo não financeiro, os ganhos e perdas previamente diferidos 
no patrimônio líquido são transferidos do patrimônio líquido e incluídos na men-
suração do valor contábil inicial do ativo ou passivo. Qualquer parcela ineficaz 
das mudanças no valor justo do derivativo é reconhecida imediatamente no re-
sultado. O grupo não possui instrumentos de contabilidade de hedge para o exer-
cício apresentado. Desreconhecimento de passivos financeiros. O Grupo 
para de reconhecer seus passivos financeiros quando e somente quando as 
obrigações são eliminadas, canceladas ou expiram. Provisões. As provisões são 
reconhecidas quando o Grupo tem uma obrigação presente (legal ou constituída) 
como resultado de um evento passado e é provável que um fluxo de benefícios eco-
nômicos seja requerido para liquidar essa obrigação e uma estimativa confiável pode 
ser feita no montante da obrigação. O montante reconhecido como provisão é men-
surado pela melhor estimativa quanto ao montante necessário para liquidar a obriga-
ção ao final do período de divulgação, levando em conta os riscos e incertezas ao 
redor da obrigação. Quando se espera obter de um terceiro alguns ou todos os bene-
fícios econômicos de uma provisão em acordo, um recebível é reconhecido como um 
ativo se é virtualmente certo que o reembolso seja recebido, sendo o montante ava-
liado confiavelmente. Receita. A receita é mensurada pelo valor justo do montante 
recebido ou a receber de bens e serviços prestados no curso normal dos negócios, 
líquidos de descontos comerciais e de outros impostos sobre vendas relacionados. 

Receita do estaleiro. As receitas oriundas de contratos de construção e serviços são 
reconhecidas ao longo do período do projeto proporcionalmente à etapa de constru-
ção do contrato executada. Receita do terminal portuário. Receitas oriundas de 
prestação de serviços associados à movimentação de contêineres e outros serviços 
acessórios são reconhecidas quando o respectivo serviço é prestado. Receita das 
bases de apoio offshore. Receitas oriundas da atracação de embarcações são 
reconhecidas quando o respectivo serviço é prestado. Receita de rebocagem. 
Receitas oriundas da prestação de serviços de rebocagem são reconhecidas 
quando o respectivo serviço é prestado. Receita dos serviços de agenciamento 
marítimo e logística. Receitas oriundas de prestação de serviços de agenciamen-
to marítimo e de logística são reconhecidas quando os serviços são acordados e 
realizados. Receita de juros. A receita de juros é reconhecida quando é provável 
que benefícios econômicos fluam para o Grupo e o montante desta receita pode 
ser mensurado confiavelmente. A receita de juros é reconhecida por competên-
cia tendo por referência o principal aplicado e a taxa efetiva de juros aplicável. 
Receita de dividendos. Os dividendos oriundos dos investimentos do Grupo são 
reconhecidos quando os direitos dos acionistas de receber tais dividendos são 
estabelecidos Contratos de construção. Contrato de construção em andamen-
to representa o valor bruto que se espera receber de clientes pelo serviço contra-
tado prestado até 31 de Dezembro de 2021. Quando o resultado de um contrato 
de construção pode ser estimado de forma confiável, a receita e o custo são re-
conhecidos proporcionalmente à etapa de conclusão da atividade contratual ao 
final do período de divulgação, baseada na proporção dos custos incorridos para 
trabalhos executados até a data, relativos ao custo total estimado do contrato, 
exceto onde isto não represente o estágio de conclusão. Alterações contratuais, 
reclamações e pagamentos de incentivos são considerados nos montantes pe-
los quais podem ser mensurados confiavelmente, desde que acordados com o 
cliente e, consequentemente, considerados prováveis. Quando o resultado do 
contrato de construção não pode ser estimado com confiança, a receita é reco-
nhecida na medida em que os custos são incorridos e desde que seja provável a 
sua recuperação. Os custos contratuais são reconhecidos como despesas do 
exercício no qual são incorridos. Quando é provável que o total de custos dos 
contratos exceda o total das receitas contratuais, a perda prevista é reconhecida 
imediatamente no resultado. Contratos de construção em andamento são apre-
sentados como parte do contas a pagar e outras contas a pagar e a receber 
operacional no balanço patrimonial para todos os contratos em que os custos 
incorridos mais lucros reconhecidos excedam o faturamento em curso e as per-
das reconhecidas. Receita financeira e despesa financeira. A receita financei-
ra compreende as receitas de juros sobre fundos investidos, ganhos sobre o valor 
justo dos ativos financeiros reconhecidos no resultado e ganhos nos instrumen-
tos de hedge que são reconhecidos no resultado. A receita de juros é reconhecida 
no resultado usando o método de juros efetivos. As despesas financeiras incluem 
despesas com juros sobre empréstimos, ajustes de desconto a valor presente 
das provisões e contraprestação diferidas, despesas referentes a perdas de valor 
justo de ativos financeiros por meio do resultado, contraprestações contingentes 
e perdas nos instrumentos de hedge que são reconhecidos no resultado. 2.2. 
Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. Inúmeras outras normas e 
interpretações se aplicam pela primeira vez em 2021, mas não têm impacto so-
bre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia. O 
Grupo não adotou antecipadamente quaisquer normas, interpretações ou altera-
ções que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. • Alterações 
ao IFRS 16  (CPC 06 (R2)): Benefícios relativos ao COVID-19 concedidos às 
Concessões de Aluguel que vão além de 30 de Junho de 2021; e • Reforma de 
Referência da Taxa de Juros – Fase 2 – Alterações às IFRS 9 (CPC 48), IAS 39 
(CPC 48), IFRS 7 (CPC 40 (R1), IFRS 4 (CPC 11) e IFRS 16 (CPC 06 (R2)). 2.3. 
Julgamentos contábeis relevantes e principais premissas para estimar in-
certezas. A preparação das demonstrações contábeis em conformidade com as 
normas brasileiras e internacionais requer que a administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valo-
res reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Resultados reais podem 
divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas em uma 
base contínua. Revisões das estimativas contábeis são reconhecidas no período 
em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
Durante o processo de aplicação das políticas contábeis adotadas pela Compa-
nhia, descritas anteriormente, a administração adotou julgamentos e premissas 
que podem gerar efeitos significativos nas demonstrações contábeis, conforme 
mencionado abaixo: a) Provisões para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e 
ambientais- Julgamento. No curso normal das operações no Brasil, a Compa-
nhia está exposta ao risco de ser acionada judicialmente. As provisões para 
ações judiciais são estimadas pela administração da Companhia em conjunto 
com seus consultores legais, considerando o provável desfecho da respectiva 
contingência em desembolso financeiro. As provisões são mensuradas com 
base na melhor estimativa da administração, consubstanciada na opinião de 
seus consultores legais, sobre o provável desembolso futuro que uma ação judi-
cial pode gerar para a Companhia. Para ações judiciais de natureza trabalhista, 
a provisão é estimada com base na experiência histórica e com o melhor conhe-
cimento que a administração tem sobre fatos e circunstâncias relevantes. O valor 
das provisões para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e ambientaisno final do 
período foi de R$49.7 milhões (2020: R$53.8 milhões) (Controladora 2021: 
R$2.1 milhões (2020: R$2.1 milhões)). Os detalhes estão divulgados na Nota 
16.b). b) Recuperabilidade do ágio - perda em ativos não financeiros -  Jul-
gamento e estimativa. As perdas por redução ao valor recuperável ocorrem quan-
do o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede seu valor recu-
perável, que é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda e o valor 
em uso. O cálculo do valor justo menos custos de venda é baseado em informações 
disponíveis de transações de venda de ativos semelhantes ou preços de mercado 
menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado 
no modelo de fluxo de caixa descontado. O valor recuperável da unidade geradora 
de caixa é definido como sendo o maior entre o valor justo menos os custos de venda 
e o valor em uso. Os principais ativos não financeiros para os quais foi efetuada esta 
avaliação são o ágio registado pela Companhia e os ativos tangíveis de bases de 
apoio offshore. O ágio associado a cada unidade geradora de caixa “UGC” (Tecon 
Salvador e Tecon Rio Grande) é atribuído ao segmento de Terminais Portuários. Os 
detalhes estão divulgados nas Notas 9 e 12. c) Valor justo dos derivativos - Esti-
mativa. Conforme descrito na Nota 23, a Companhia pode realizar operações com 
derivativos objetivando gerenciar riscos. Para os instrumentos financeiros derivati-
vos, as premissas são elaboradas com base na cotação de mercado ajustadas pelas 
características específicas desses instrumentos. d) Provisão para perdas espera-
das de crédito de contas a receber e ativos contratuais - Estimativa. A Com-
panhia utiliza uma matriz de provisão para calcular perdas esperadas de crédito 
para contas a receber e ativos contratuais. As taxas de provisão são baseadas em 
dias de atraso para agrupamentos de vários segmentos de clientes que possuem 
padrões de perda semelhantes. A matriz de provisão é inicialmente baseada nas 
taxas de default históricas observadas pela Companhia. A Companhia , quando 
apropriado, ajusta a matriz de modo a adequá-la a experiência histórica de perda 
de crédito com informações prospectivas. A administração da Companhia  atua-
liza a taxa default por negócio, semestralmente. O montante da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa de contas a receber e contratos com clientes, no 
final do período, foi de R$ 1.9 milhões (2020: R$2.9 milhões). Detalhes estão 
disponíveis na Nota 4. 2.4. Novas normas e interpretações ainda não efeti-
vas. Abaixo as novas normas e interpretações emitidas pelo IASB, mas ainda 
não efetivas. • Contratos de Seguros - CPC 50 (IFRS 17); Em maio de 2017, o 
IASB emitiu o IFRS 17 Contratos de Seguros (CPC 50), um novo padrão contábil 
para contratos de seguros que abrange reconhecimento e medição, apresenta-
ção e divulgação. Uma vez efetivado, o IFRS 17 substituirá os Contratos de Se-
guro IFRS 4 (CPC 11) que foi emitido em 2005. O IFRS 17 (CPC 50) aplica-se a 
todos os tipos de contratos de seguro (ou seja, vida, não-vida, seguro direto e 
resseguros), independentemente do tipo de entidades que os emitem, bem como 
a certas garantias e instrumentos financeiros com características discricionárias 
de participação. Algumas exceções de escopo serão aplicadas. O objetivo geral 
do IFRS 17 (CPC 50) é fornecer um modelo contábil para contratos de seguros 
mais úteis e consistentes para as seguradoras. Em contraste com os requisitos 
do IFRS 4 (CPC 11), que se baseia em grande parte na elaboração de apólices 
de contabilidade locais anteriores, o IFRS 17 (CPC 50) fornece um modelo 
abrangente para os contratos de seguros, considerando todos os aspectos con-
tábeis relevantes. O núcleo do IFRS 17 (CPC 50) é o modelo geral, complemen-
tado por: • Uma adaptação específica para contratos com características de par-
ticipação direta (a abordagem da taxa variável); e • Uma abordagem simplificada 
(a abordagem de alocação de prêmios) principalmente para contratos de curta 
duração. O IFRS 17 (CPC 50) é efetivo para períodos de divulgação a partir de 1º 
de janeiro de 2023, com números comparativos necessários. A adoção antecipa-
da é permitida, desde que a entidade também aplique IFRS 9 (CPC 46) e IFRS 
15 (CPC 47) sobre ou antes a data em que se aplica primeiro ao IFRS 17 (CPC 
50). A norma não é aplicável à  Companhia. • Alterações ao IAS 1 (CPC 26): Clas-
sificação de Passivos em Circulante ou Não Circulante. Em janeiro de 2020, o 
IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 da IAS 1, correlacionados ao CPC 
26, para especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou 
não circulante. As alterações esclarecem: • O que se entende por direito de dife-
rimento de liquidação; • Que um direito de adiamento deve existir no final da di-
vulgação; • Essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade 
exercer seu direito de diferimento; e • Que somente se um derivativo embutido 
em um passivo conversível for ele próprio um instrumento de patrimônio, os ter-
mos de um passivo não afetarão sua classificação. As alterações são válidas 
para períodos anuais de divulgação a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser 
aplicadas retrospectivamente. Atualmente, o Grupo avalia o impacto que as alte-
rações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem 
exigir renegociação. • Definição de Estimativas Contábeis - Alterações ao IAS 8 
(CPC 23). Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu emendas ao IAS 8 (CPC 23), na 
qual introduz uma definição de “estimativas contábeis”. As alterações esclare-
cem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas po-
líticas contábeis e a correção de erros. Além disso, esclarecem como as entida-
des utilizam técnicas de medição e insumos para desenvolver estimativas 
contábeis. As alterações são efetivas para períodos anuais de divulgação a partir 
de 1º de janeiro de 2023 e aplicam-se a alterações nas políticas contábeis e mu-
danças nas estimativas contábeis que ocorrem no início ou após o início desse 
período. A aplicação anterior é permitida desde que este fato seja divulgado. Não 
se espera que as alterações tenham impacto material sobre a Companhia. • Di-
vulgação de Políticas Contábeis - Alterações ao IAS 1 (CPC 26 (R1)) e Declara-
ção de Prática do IFRS 2. Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 
1 (CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judges, nas 
quais fornece orientações e exemplos para ajudar as entidades a aplicar julga-
mentos de materialidade às divulgações de políticas contábeis. As alterações 
visam ajudar as entidades a fornecer divulgações de políticas contábeis que se-
jam mais úteis, substituindo a exigência de que as entidades divulguem suas 
políticas contábeis ‘significativas’ por uma exigência de divulgar suas políticas 
contábeis ‘relevantes’ e adicionando orientações sobre como as entidades apli-
cam o conceito de materialidade na tomada de decisões sobre divulgações de 
políticas contábeis. As alterações à IAS 1 (CPC 26 (R1)) são aplicáveis para pe-
ríodos anuais a partir de 1º de janeiro de 2023, com implementação anterior 
permitida. Uma vez que as alterações na Declaração de Prática 2 fornecem 
orientações não obrigatórias sobre a aplicação da definição de material para in-
formações de políticas contábeis, não é necessária uma data efetiva para essas 
alterações. Atualmente, a Companhia avalia o impacto das alterações para de-
terminar o impacto que terão nas divulgações da política contábil da Companhia.

Assinaturas
Diretoria

Fernando Fleury Salek 
Contador
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WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.
CNPJ 33.130.691/0001-05

Aos Administradores e Acionistas da Wilson Sons Holdings Brasil S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas da Wilson, Sons Holdings Brasil S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Ac-
counting Standards Board (IASB). Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em 
relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resulta-
dos de nossos procedimentos, é apresentada no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Nós cumprimos as 
responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a 
condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações 
contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base 
para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis da Companhia. Reconhecimento de receitas de prestação 
de serviços. As receitas da Companhia e de suas subsidiárias são oriundas principalmente de serviços de rebocagem, movimen-
tação de contêineres e operações portuárias. Conforme mencionado na Nota 18.3, a Companhia reconhece suas receitas pelo re-
gime de competência e na extensão em que o controle dos serviços é transferido para o cliente por um valor que reflita a contrapres-
tação à qual a Companhia espera ter direito em troca destes serviços. O processo de reconhecimento de receita da Companhia foi 
considerado como um dos principais assuntos de auditoria devido, entre outros, aos seguintes fatores: (i) ao volume  expressivo de 
transações; (ii) à sua geração em diferentes jurisdições; (iii) a relevância dos valores envolvidos; e (iv) a necessidade de inputs ma-
nuais no processo, os quais estão sujeitos ao julgamento e subjetividade por parte da diretoria. Como nossa auditoria conduziu o 
assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a obtenção do entendimento dos procedimentos e controles 
implementados pela Companhia relacionados ao processo de reconhecimento de receita para auxiliar na seleção e aplicação dos 
procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias, que incluíram a verificação da correlação entre receita, contas a receber e 
caixa considerando todo o universo de lançamentos contábeis por meio do uso de ferramentas de análises de dados, com foco na 
identificação e investigação de registros contábeis inconsistentes às nossas expectativas elaboradas a partir de nosso conhecimen-
to da Companhia e sua indústria; (ii) a inspeção de contratos significativos novos ou repactuados, e/ou alterações em contratos sig-
nificativos em vigor e obtivemos entendimento sobre cláusulas que possam ter efeito relevante sobre o reconhecimento das receitas, 
tais como as que contêm disposições sobre garantias de volumes mínimos, sobretaxas, ou descontos e outras obrigações de de-
sempenho e realizamos procedimento de confirmação de saldos junto a clientes para avaliar a existência e a assertividade dos sal-
dos em aberto no final do exercício; (iii) a realização de testes de corte de vendas e seu respectivo reconhecimento contábil median-
te efetiva entrega dos serviços prestados durante o período anterior e posterior ao fechamento contábil; (iv) a realização de 
procedimentos substantivos analíticos para identificar e investigar padrões comerciais incomuns e realizar procedimentos de audi-
toria adicionais onde os resultados reais não estão de acordo com nossas expectativas; e (iv) a revisão da adequação das divulga-
ções incluídas na Nota 18 às demonstrações contábeis. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está 
consistente com a avaliação da diretoria, consideramos que as políticas de reconhecimento de receita da Companhia derivadas das 
vendas de serviços e suas respectivas divulgações nas demonstrações contábeis são aceitáveis no contexto das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas tomadas como um todo. Risco de redução ao valor recuperável para ágio e intangíveis 
referentes a combinação de negócios. Conforme mencionado nas Notas 9 e 12, a Companhia reconheceu ágio e ativos intangí-
veis em relação às aquisições efetuadas nos anos anteriores, incluindo as aquisições do Tecon Rio Grande, Tecon Salvador e Base 
de Apoio Offshore Caju (Briclog). Existem riscos inerentes e incertezas envolvidas na projeção dos fluxos de caixa futuros descon-
tados a valor presente nesse setor, que são a base da avaliação de recuperabilidade de tais ativos. Devido à magnitude do montan-
te do ágio e dos ativos intangíveis bem como à incerteza quanto à recuperação econômica do Brasil, que poderia enfraquecer a 
demanda ou ocasionar variações significativas nos custos base do setor, tendo impacto direto no risco de tais ativos não serem to-
talmente recuperados pelas operações, determinamos ser este um principal assunto de auditoria. Como nossa auditoria conduziu 
o assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a utilização de especialistas em modelos de valorização 
para nos ajudar a avaliar e testar o modelo utilizado para mensurar o valor recuperável e as premissas, em particular os dados utili-
zados para determinar as taxas de desconto utilizadas pela diretoria da Companhia; (ii) a avaliação da razoabilidade das projeções 
e metodologia utilizadas pela Companhia, e confronto de premissas (tais como receita bruta, despesas operacionais, resultado 
operacional líquido, taxa de crescimento na perpetuidade, entre outras) com fontes internas e externas, informações do segmento e 
dados históricos, bem como a avaliação dos efeitos da atual pandemia da COVID-19 nas premissas utilizadas; (iii) a validação das 
informações utilizadas nos cálculos; (iv) a realização de uma revisão retrospectiva de projeções anteriores para identificar eventual 
inconsistência no desenvolvimento de estimativas no futuro; (v) a realização de cálculo independente sensibilizando as principais 
premissas utilizadas; e (vi) a revisão da adequação das divulgações incluídas nas Notas 9 e 12 às demonstrações contábeis. Base-
ados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o teste do valor recuperável dos ágios e ativos intangíveis, que 
está consistente com a avaliação da diretoria, consideramos que os critérios e premissas adotados pela diretoria, assim como as 
respectivas divulgações nas notas explicativas, são aceitáveis no contexto das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
tomadas em seu conjunto. Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis. Conforme mencionado na Nota 16, a Com-
panhia é parte em elevado volume de ações judiciais referentes a processos civis, trabalhistas e tributários. Essas contingências são 
potencialmente significativas, e a aplicação de normas contábeis para determinar o montante, se houver, a ser reconhecido como 
um passivo da Companhia ou divulgado em nota explicativa, é inerentemente subjetiva. Ao determinar esses montantes, a diretoria 
usa seu julgamento e recebe apoio de consultores externos, quando necessário, a fim de concluir sobre a melhor estimativa das 
provisões a serem registradas ou divulgações a serem efetuadas nas demonstrações contábeis. Consideramos este assunto como 
significativo para nossa auditoria devido ao impacto que uma causa relevante poderia ter sobre o balanço patrimonial e demonstra-
ção do resultado do exercício. Como nossa auditoria conduziu o assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: 

(i) a obtenção de entendimento junto aos diretores e assessores jurídicos internos sobre a base para formação de julgamentos e 
estimativas, questionando o racional considerado com referência às últimas informações corroborativas disponíveis, e avaliação da 
comunicação com consultores externos da Companhia para as causas onde tal envolvimento foi considerado necessário; (ii) a ob-
tenção de confirmações formais diretas dos advogados externos da Companhia para todos os litígios; (iii) o envolvimento de nossos 
especialistas em assuntos tributários para auxiliar-nos na avaliação das posições fiscais relevantes da Companhia e respectivos 
prognósticos de perdas dos processos, bem como a correspondência com as autoridades fiscais; e (iv) a revisão da adequação das 
divulgações incluídas pela Companhia na Nota 16 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Baseados no resultado 
dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a provisão e a divulgação das contingências, que está consistente com a avaliação 
da diretoria, consideramos que os critérios e premissas de reconhecimento e mensuração da referida provisão adotados pela dire-
toria, assim como as respectivas divulgações na Nota 16, são aceitáveis no contexto das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas tomadas em conjunto. Outros assuntos. Demonstrações do valor adicionado. As demonstrações individual e conso-
lidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da 
diretoria da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, 
e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor. A diretoria da Companhia é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas. A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi-
nanceiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a diretoria é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a diretoria pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza re-
levante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audito-
ria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade opera-
cional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa-
tível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis 
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa indepen-
dência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os respon-
sáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações 
contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos 
em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em cir-
cunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequ-
ências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o 
interesse público.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2022.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Diogo Afonso da Silva - Contador CRC-1RJ114783/O-8

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Expansão do crédito pode chegar a 16% em 12 meses
Concessões devem apresentar crescimento de 30,7% em março

O saldo total da car-
teira de crédito 
deve seguir em 

expansão em março, com 
alta estimada de 1,2% no 
mês. Em 12 meses, a car-
teira deve apresentar estabi-
lidade e chegar a 16%, mas 
ainda em um patamar bas-
tante elevado, acima de dois 
dígitos, estima a Pesquisa 
Especial de Crédito da Fe-
braban (Federação Brasi-
leira de Bancos), divulgada 
nesta terça-feira. O avanço 
deve ser liderado pelas ope-
rações com recursos livres 
(+1,7%), sustentando o rit-
mo de expansão acima dos 
20.

A Pesquisa de Crédito da 
Febraban é divulgada men-
salmente como uma prévia 
da Nota de Política Monetá-
ria e Operações de Crédito 
do Banco Central e as pro-
jeções são feitas com base 
em dados consolidados dos 
principais bancos do país, 
que representam de 38% a 

88% do saldo total do Sis-
tema Financeiro Nacional, 
dependendo da linha, além 
de outras variáveis macroe-
conômicas que impactam o 
mercado de crédito.

Recuo

Segundo a Febraban, a 
estimativa de expansão da 
carteira de crédito em 12 
meses apresentou um pe-
queno recuo em compara-
ção com a última pesquisa 
de fevereiro da Febraban, 
que projetava alta de 16,3%. 
Os dados oficiais de feve-
reiro ainda não foram divul-
gados pelo Banco Central e, 
em janeiro, que é o último 
dado oficial disponível in-
formado pelo regulador, a 
alta estimada era de 16,4%.

“A tendência é ter um 
ano com maior acomoda-
ção do ritmo de crescimen-
to do crédito devido ao ce-
nário de arrefecimento da 
atividade econômica, com 

alta mais acentuada da Selic 
para conter a inflação. Mes-
mo assim, neste primeiro 
trimestre, os resultados para 
a expansão anual da carteira 
total de crédito continuam, 
até de forma um pouco sur-
preendente, em nível eleva-
do, mostrando que os ban-
cos prosseguem ofertando 
crédito em um ritmo impor-
tante para famílias e empre-
sas”, avalia Rubens Sarden-
berg, diretor de Economia, 
Regulação Prudencial e 
Riscos da Febraban. “Estes 
números também podem 
indicar uma certa resiliência 
da economia e afastam, ao 
menos por enquanto, que se 
instale um quadro recessivo 
da economia ao longo deste 
ano”, completa Sardenberg.

Impacto

De acordo com a pesqui-
sa, para as famílias, a alta es-
perada de 1,8% deve levar o 
ritmo de expansão anual da 

carteira para 24,6%, maior 
patamar desde dezembro 
de 2008 (+25,8%). O bom 
resultado reflete a melho-
ra das condições sanitárias, 
que vêm permitindo a cres-
cente reabertura da econo-
mia e favorecendo as linhas 
ligadas ao consumo.

Já a estimativa de expan-
são em março para as em-
presas é de 1,6%, com de-
sempenho beneficiado pela 
sazonalidade positiva das li-
nhas de fluxo de caixa (des-
contos de recebíveis e ante-
cipação de faturas) e ligadas 
ao setor externo, que pode 
ter relação com o aumento 
das exportações.

A carteira direcionada, 
por sua vez, deve apresen-
tar uma alta mais modesta 
(+0,5%), com desempenho 
desigual entres os segmen-
tos. Enquanto a carteira 
Pessoa Física (+1,2%) de-
ve seguir se beneficiando 
da demanda aquecida, em 
especial, por crédito rural, 

a carteira Pessoa Jurídica 
(-0,6%) deve seguir per-
dendo ímpeto em função 
da redução dos programas 
públicos de crédito.

Concessões

As concessões de crédito 
devem apresentar expressi-
vo crescimento, de 30,7%, 
em março, devido à sazona-
lidade positiva de algumas 
linhas e do maior número 
de dias úteis em relação ao 
mês de fevereiro. Quando 
o resultado é ajustado por 
dias úteis, a expansão che-
ga a 18,8%, nível ainda bem 
elevado, reforçando que a 
injeção de crédito na econo-
mia tem sido significativa, 
mesmo com o arrefecimen-
to da atividade econômica. 
De acordo com a pesquisa, 
na visão acumulada em 12 
meses, o crescimento das 
concessões deve atingir o 
maior valor da série histó-
rica (desde 2013), com ex-

pansão de 25,4%.
O crescimento do mês 

deve ser liderado pelo cré-
dito destinado às empresas 
(+36,7%), com desempe-
nho positivo em ambos os 
recursos. O destaque deve 
ficar com as operações com 
recursos livres, beneficiadas 
por questões sazonais (li-
nhas relacionadas ao fluxo 
de caixa e do setor externo).

As concessões para as fa-
mílias também devem mos-
trar avanço significativo, 
de 25,2% no mês. O cres-
cimento pode ser lidera-
do pelas linhas voltadas ao 
consumo, como o cartão de 
crédito e o crédito pessoal, 
beneficiadas pela melhora 
das condições sanitárias. 
Em função da greve dos 
seus funcionários, a Nota 
de Política Monetária e de 
Crédito do Banco Central 
com os dados de fevereiro 
e de março ainda não têm 
data definida para a sua pu-
blicação.
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Hospital Santa Helena S.A.
CNPJ/MF nº 06.033.403/0001-13

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

(Em milhares de Reais)

DIRETORIA
Erick Brunno Augusto

Diretor Presidente
Leticia Leite Fernandes Augusto Rosas

Diretora Vice Presidente
CONTADORA

Maria Lúcia Guilherme de Brito - CRC - RJ 088050/O-S-SP

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores Acionistas: Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração do Hospital Santa Helena S.A., submete à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Nossa operação consiste em oferecer ao mercado a prestação de serviços médico-hospitalares, exames de diagnósticos, terapias, análises clínicas, 
congêneres e atividades afins. A Administração

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional
O Hospital Santa Helena S.A. (“Companhia”) tem por objeto social a prestação de serviços médico-
hospitalares, exames de diagnósticos, terapias, análises clínicas, congêneres e atividades afins.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
As presentes demonstrações contábeis, que incluem todas as informações relevantes correspondentes 
às utilizadas na gestão, foram aprovadas pela Administração da Companhia em 29 de março de 2022. 

As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, para pequenas e médias empresas, aprovadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (NBC TG 1000), nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 
6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e 
nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando referendadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em conformidade com as práticas e políticas 
contábeis da controladora da Sociedade, Amil Assistência Médica Internacional S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 21.687 21.965
Caixa e equivalentes de caixa 2.414 2.675
Contas a receber 12.996 12.051
Estoques 4.675 4.397
Impostos a recuperar 152 1.367
Adiantamentos a funcionários e fornecedores 277 273
Outros Créditos 1.173 1.202
Não circulante 38.886 38.638
Depósitos judiciais 2.101 1.583
Imobilizado 36.365 36.421
Intangível 420 634
Total do ativo 60.573 60.603

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 18.986 18.583
Fornecedores 7.435 8.760
Obrigações com pessoal 7.151 6.795
Impostos e contribuições a recolher 4.393 3.005
Outros débitos 7 23
Não circulante 6.537 8.235
Provisão para riscos judiciais 6.537 8.235
Patrimônio líquido 35.050 33.785
Capital social 50.629 37.109
Prejuízos acumulados (36.829) (12.244)
Adiantamento para futuro aumento de capital 21.250 8.920
TOTAL DO PASSIVO 60.573 60.603

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 142.198 143.389
Custo dos serviços prestados (165.604) (150.281)
Resultado bruto (23.406) (6.892)
Despesas administrativas 38 5.017
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (1.218) 429
Resultado financeiro líquido 1 (554)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro (24.585) (2.000)
Imposto de renda e contribuição social - -
Resultado do exercício (24.585) (2.000)

31/12/2021 31/12/2020
Resultado do exercício (24.585) (2.000)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado do exercício (24.585) (2.000)

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos impostos e contribuições (24.585) (2.000)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa
e equivalentes de caixa pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 3.424 3.336
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 51 725
Provisão para riscos judiciais (1.697) (7.529)
Perda de estoques 1.486 -

(21.321) (5.468)
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber (996) (3.291)
Estoques (1.764) (995)
Impostos a recuperar 1.215 (927)
Depósitos judiciais (518) (978)
Outros créditos 24 (12)
Obrigações com pessoal 356 529
Fornecedores (1.325) 209
Impostos e contribuições a recolher 1.388 (130)
Outros débitos (16) (149)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (22.957) (11.212)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adição de imobilizado (3.144) (3.414)
Adição de intangível (10) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (3.154) (3.414)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 25.850 16.850
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 25.850 16.850
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa (261) 2.224
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 2.675 451
Final do exercício 2.414 2.675
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa (261) 2.224

Capital social Prejuízos Acumulados

Adiantamento para 
 futuro aumento 

 de capital Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 29.179 (10.244) - 18.935
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 16.850 16.850
Aumento de capital 7.930 - (7.930) -
Prejuízo do exercício - (2.000) - (2.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 37.109 (12.244) 8.920 33.785
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 25.850 25.850
Aumento de capital 13.520 - (13.520) -
Prejuízo do exercício - (24.585) - (24.585)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 50.629 (36.829) 21.250 35.050

Amico Saúde Ltda.
CNPJ/MF nº 51.722.957/0001-82

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais, exceto resultado por quota)

DEMONSTRAÇOES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

 (Em milhares de Reais)

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

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DIRETORIA

CONTADORA

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores quotistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
São Paulo, 29 de março de 2022.

A Administração.

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes
e encontram-se à disposição na sede da Sociedade.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe  
Administrador

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC nº 1 RJ-088050/O S-SP

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 173.437 138.244
Caixa e equivalentes de caixa 11.106 11.055
Contas a receber 126.088 97.924
Estoques 22.283 18.148
Impostos a recuperar 10.754 7.520
Outros créditos 3.206 3.597
Não circulante 431.249 420.862
Depósitos judiciais 18.291 11.003
Imposto de renda e contribuição social diferidos 29.760 34.520
Imobilizado 312.508 307.754
Intangível 70.690 67.585
Total do ativo 604.686 559.106

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 99.920 111.935
Fornecedores 41.680 38.884
Obrigações com pessoal 36.045 32.898
Impostos e contribuições a recolher 18.335 16.501
Outros débitos 3.860 23.652
Não circulante 69.754 86.316
Impostos e contribuições a recolher 1.736 3.549
Provisão para riscos judiciais 68.012 82.665
Outros débitos 6 102
Patrimônio líquido 435.012 360.855
Capital social 459.006 418.106
Prejuízos Acumulados (80.639) (85.896)
Ajuste de avaliação patrimonial 195 195
Adiantamento para futuro aumento de capital 56.450 28.450
Total do passivo 604.686 559.106

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 963.702 847.626
Custo dos serviços prestados (972.427) (883.140)
Resultado bruto (8.725) (35.514)
Despesas administrativas (4.102) (31.297)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 24.200 27.288
Resultado financeiro, líquido (956) 384
Resultado antes dos impostos sobre o lucro 10.417 (39.139)
Imposto de renda e contribuição social (5.160) 12.895
Resultado líquido do exercício 5.257 (26.244)
Resultado por quota - em reais - (R$) 0,01 (0,07)

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Adiantamento para 
futuro  

aumento de capital Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 403.306 (59.652) 195 10.600 354.449
Recursos para aumento de capital - - - 32.650 32.650
Aumento de capital social 14.800 - - (14.800) -
Resultado do exercício - (26.244) - - (26.244)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 418.106 (85.896) 195 28.450 360.855
Recursos para aumento de capital - - - 68.900 68.900
Aumento de capital social 40.900 - - (40.900) -
Resultado líquido do exercício - 5.257 - - 5.257
Saldo em 31 de dezembro de 2021 459.006 (80.639) 195 56.450 435.012

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Resultado do exercício antes dos impostos e contribuições 10.417 (39.139)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes
de caixa gerados pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 22.837 22.448
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 35 993
Perdas sobre contas a receber 6.202 7.197
Provisão de glosa - 3.581
Provisão (reversão) para riscos judiciais (14.653) 21.570
Resultado na alienação de imobilizado (20.213) 319
Outros (190) 260

4.435 17.229
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (34.401) (925)
Estoques (4.135) (983)
Impostos a recuperar (3.635) (2.623)
Depósitos judiciais (7.288) (5.044)
Outros créditos 391 1.200
Fornecedores 2.796 (11.000)
Salários e encargos a pagar 3.147 (3.873)
Impostos e contribuições a recolher 7.347 (3.302)
Outros débitos 516 20.705
IRPJ e CSLL pagos (7.326) -
Caixa líquido aplicado (gerado) nas atividades operacionais (38.153) 11.384
Alienação de imobilizado 6.736 -
Adição de imobilizado (33.998) (35.683)
Adição de intangível (3.434) (33)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (30.696) (35.716)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 68.900 32.650
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 68.900 32.650
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 51 8.318
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 11.055 2.737
Final do exercício 11.106 11.055
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 51 8.318

1. Contexto Operacional. A Amico Saúde Ltda. (“Amico” ou “Sociedade”) tem sede na Rua Cubatão, nº 
1088/1090, Vila Mariana, na cidade e estado de São Paulo, e tem por finalidade a prestação de serviços 
médico-hospitalares.
2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis da Sociedade para os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são apresentadas em milhares de reais, exceto 
quando mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alte-
rada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA.
CNPJ/MF nº 08.100.676/0001-69

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores quotistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

São Paulo, 29 de março de 2022. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(em milhares de reais)

DIRETORIA CONTADORA

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC nº 1 RJ 088.050/O S-SP

Marco Aurélio de Alvim Costa
Administrador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante 396.931 297.065
Caixa e equivalentes de caixa 16.429 18.121
Contas a receber 318.761 223.837
Estoques 46.121 30.940
Créditos tributários 8.479 19.285
Adiantamentos a fornecedores e funcionários 6.197 3.177
Outros créditos 944 1.705

Ativo não circulante 1.253.958 1.248.784
Impostos diferidos 200.014 191.959
Depósitos judiciais 12.070 9.454
Outros créditos 27.900 3.020
Investimentos 399.431 433.386
Imobilizado 600.545 602.418
Intangível 13.998 8.547

Total do ativo 1.650.889 1.545.849

31/12/2021 31/12/2020
Passivo
Passivo circulante 233.303 221.418
Obrigações com pessoal 54.768 54.781
Fornecedores 111.045 107.514
Tributos 28.307 28.101
Investimentos a liquidar 33.946 27.192
Adiantamento de clientes 4.787 3.344
Outros débitos 450 486

Passivo não circulante 38.858 48.001
Investimentos a liquidar 1.395 8.015
Provisão para riscos judiciais 34.621 37.343
Outros débitos 2.842 2.643

Patrimônio líquido e adiantamento para futuro aumento de capital 1.378.728 1.276.430
Capital social 1.753.010 1.543.120
Ajuste de avaliação patrimonial (5.680) 2.142
Prejuízos acumulados (410.222) (354.852)
Adiantamento para futuro aumento de capital 41.620 86.020

Total do passivo 1.650.889 1.545.849

Capital social
Ajuste de avaliação  

patrimonial
Prejuízos  

acumulados
Total do  

patrimônio líquido
Adiantamento para futuro 

aumento de capital Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.399.284 2.652 (180.808) 1.221.128 61.700 1.282.828
Recursos recebidos para aumento de capital - - - - 167.463 167.463
Aumento de capital social 143.143 - - 143.143 (143.143) -
Aumento de capital social seção de quotas Excellion 693 - - 693 - 693
Perda de variação percentual de investimentos - (510) - (510) - (510)
Prejuízo do exercício - - (174.044) (174.044) - (174.044)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.543.120 2.142 (354.852) 1.190.410 86.020 1.276.430
Recursos recebidos para aumento de capital - - - - 165.490 165.490
Aumento de capital social 209.890 - - 209.890 (209.890) -
Perda de variação percentual de investimentos - (7.822) - (7.822) - (7.822)
Prejuízo do exercício - - (55.370) (55.370) - (55.370)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 1.753.010 (5.680) (410.222) 1.337.108 41.620 1.378.728

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício (63.425) (253.099)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e
 equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 56.683 54.430
Provisão para perdas sobre créditos 19.019 11.185
Provisão (reversão) para riscos judiciais (2.722) 2.879
Impairment - 62.752
Perdas de estoques 2.437 47
Juros, atualizações e variações cambiais, líquidos - 193
Baixa de imobilizado e intangível - 2.412
Resultado de equivalência patrimonial 29.153 19.182
Outros (564) 6.520

40.581 (93.499)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (113.943) (23.927)
Estoque (17.618) (13.252)
Créditos tributários 10.806 (4.241)
IR e CSLL pagos - (111)
Depósitos judiciais (2.616) (4.991)
Outros créditos (26.575) 5.552
Obrigações com pessoal (13) (1.448)
Fornecedores 3.531 41.570
Tributos 206 (18)
Investimentos a liquidar 134 (227)
Adiantamento de clientes 1.443 (47)
Outros débitos 162 (262)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (103.902) (94.901)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento de capital em controladas (3.020) (43.385)
Adição de investimentos, líquido de caixa - 760
Dividendos recebidos - 19.980
Adição de imobilizado (53.547) (36.176)
Adição de intangível (6.713) (8)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (63.280) (58.829)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 165.490 168.156

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 165.490 168.156
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa (1.692) 14.426
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 18.121 3.695
Final do exercício 16.429 18.121

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa (1.692) 14.426
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional
Hospital Alvorada Taguatinga Ltda. (“ HAT” ou “sociedade”) é uma sociedade limitada de capital fechado, 
com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 8º andar (parte), Torre B, Empreendimento 
Ez Towers, Vila São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e tem por objetivo 
a prestação de serviços médico-hospitalares e a participação em outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020

Receita líquida 1.383.569 1.129.234
Custo dos serviços prestados (1.388.987) (1.274.472)
Prejuízo bruto (5.418) (145.238)
Despesas administrativas (15.788) (19.933)
Resultado de equivalência patrimonial (29.153) (19.182)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (11.240) (67.092)
Resultado financeiro, líquido (1.826) (1.654)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro (63.425) (253.099)
Imposto de renda e contribuição social 8.055 79.055
Prejuízo do exercício (55.370) (174.044)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis da sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020 são apresentadas em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma, e foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, 
nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”), quando referendadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em 
conformidade com as práticas e políticas contábeis da controladora da Sociedade, Amil Assistência 
Médica Internacional S.A.

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e encontram-se á disposição na sede da Sociedade.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Os Diretores da FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores Acionistas 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente por meio digital na forma do 
artigo 121 da Lei 6.404/76, no dia 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua 
Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias objeto das 
ordens do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da 
Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;  
(ii) deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;  
(iii) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria. A participação dos acionistas deverá ser feita 
exclusivamente por meio digital através do link disponível na página: https://faroenergy.com/holdco.

São Paulo, 18 de abril de 2022.
Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Os Diretores da FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores 
Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente por meio digital na forma 
do artigo 121 da Lei 6.404/76, no dia 29 de abril de 2022, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua 
Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias objeto 
das ordens do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
da Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
A participação dos acionistas deverá ser feita exclusivamente por meio digital através do link disponível na página: 
https://faroenergy.com/debentures

São Paulo, 18 de abril de 2022.
Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor

Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda.
CNPJ/MF nº 02.805.820/0032-82

Demonstração do Patrimônio Líquido Exercícios findo em 31/12/2021
(Valores em milhares de reais - R$)

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31/12/2021
(Valores em milhares de reais - R$)

Balanço patrimonial em 31/12/2021 (Valores em milhares de reais - R$)
ATIVOS 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 5.833 5.487
Contas a Receber, líquidas 27.532 52.153
Contas Receber a faturar 23.782 4.857
Estoques 16.541 15.218
Impostos a Recuperar 35.174 32.325
Impostos diferidos e despesas antecipadas 3.468 3.855
Outros ativos 547 1.127
Total Ativo Circulante 112.877 115.022
Não Circulante
Impostos diferidos e despesas antecipadas (LP) 11.785 17.357
Custo de desmobilizações e comissões 16.764 24.198
Contas a Receber, líquidas (LP) 21 551
Contas Receber a faturar (LP) 6.596 14.302
Depósitos Judiciais 18.505 18.597
Partes Relacionadas (ALP) 22.562 26.350
Impostos a Recuperar (LP) 4.786 4.638
Imobilizado 263.906 274.413
Ativo Intangível 105 303
Total Ativo Não Circulante 345.030 380.709
Total dos Ativos 457.907 495.731

31/12/2021 31/12/2020
Receita Líquida de Vendas ou Prestação
 de Serviços 275.618 250.644
Custo dos Produtos Vendidos e dos
 Serviços Prestados (175.999) (169.389)
Lucro Bruto 99.619 81.255
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas (16.737) (18.318)
Outras receitas operacionais líquidas 1.318 47.767
Lucro antes do Resultado Financeiro 84.200 110.704
Resultado Financeiro
Despesas financeiras (2.340) (3.185)
Receitas financeiras 934 1.997
Variação cambial (8.252) 14.871
Resultado financeiro (9.658) 13.683
Lucro antes dos Impostos 74.542 124.387
Imposto de Renda e Contribuição Social (27.422) (16.173)
Lucro Líquido 47.120 108.214

Capital social Lucros acumulados Total
Saldos em 31/12/2019 159.714 29.432 189.146
Redução de capital (75.000) - (75.000)
Lucro do exercício - 108.214 108.214
Distribuição de lucros - (108.500) (108.500)
Saldos em 31/12/2020 84.714 29.146 113.860
Lucro do exercício - 47.120 47.120
Distribuição de lucros - (60.500) (60.500)
Saldos em 31/12/2021 84.714 15.766 100.479

Juan Arango - Diretor-Presidente - CPF 053.842.387-04. Carlo Fratin - Diretor - CPF 265.657.538-90
Rogério B. Salgueiro - Controller - CPF 135.265.428-80

Andre dos Santos Luz - Contador – CRC: 1SP-227659-O9

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores 4.925 8.028
Sálarios a Pagar 9.179 14.920
Impostos e Contribuições a pagar 55.145 51.959
Provisões 28.526 6.304
Receita Diferida 25.292 26.461
Total Passivo Circulante 123.067 107.672
Não Circulante
Partes Relacionadas (PLP) 125.682 107.092
Provisões (LP) 17.283 34.892
Provisões para riscos trabalhistas e cíveis 6.483 6.517
Receita Diferida (LP) 84.913 125.699
Total Passivo Não Circulante 234.361 274.200
Patrimônio Líquido
Capital Social 84.714 84.714
Lucros Acumulados 15.765 29.145
Total Patrimônio Líquido 100.479 113.859
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 457.907 495.731
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