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Livro Bege:  
mais inflação 
e menos 
trabalhadores

A atividade econômica dos 
Estados Unidos se expandiu em 
ritmo moderado desde meados 
de fevereiro em meio a inflação 
elevada, mercado de trabalho 
apertado e gargalos contínuos 
na cadeia de suprimentos, disse 
o Federal Reserve (Fed) nesta 
quarta-feira.

“A demanda por trabalhado-
res continuou forte na maioria 
dos distritos e setores da indús-
tria. Mas a contratação foi retida 
pela falta geral de trabalhadores 
disponíveis”, disse o Fed em sua 
última pesquisa sobre condições 
econômicas, conhecida como 
Livro Bege, com base em infor-
mações coletadas de seus 12 Feds 
regionais.

“As pressões inflacionárias 
permaneceram fortes desde o úl-
timo relatório, com as empresas 
continuando a repassar os custos 
de insumos rapidamente crescen-
tes aos clientes”, disse a pesqui-
sa. As empresas na maioria dos 
distritos esperam que as pressões 
inflacionárias continuem nos 
próximos meses, disse a pesquisa 
do Fed.

As perspectivas para o cresci-
mento foram obscurecidas pela 
incerteza criada pelos recentes 
desenvolvimentos geopolíticos e 
pelo aumento dos preços, acres-
centou o Livro Bege. A econo-
mia dos EUA está a caminho de 
crescer 3,7% em 2022, 0,3 ponto 
percentual abaixo da projeção de 
janeiro, de acordo com o relató-
rio World Economic Outlook do 
Fundo Monetário Internacional 
divulgado na terça-feira.

Privatização da Eletrobras não 
garante investimentos, diz ministro

Brasil é 4º que mais cresceu em energia solar

O crescimento dos proje-
tos de energia solar no 
Brasil, seja nos telhados 

ou nas usinas de grande porte, ga-
rantiu ao País a quarta colocação 
no ranking mundial das nações 
que mais acrescentaram a fonte 
fotovoltaica na matriz elétrica no 
último ano, segundo mapeamen-
to do Portal Solar Franquias com 
base em dados divulgados pela 
Agência Internacional de Ener-
gias Renováveis (IRENA) e pela 
Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar).

De acordo com o levantamen-
to, o País acrescentou em 2021 
cerca de 5,7 gigawatts (GW) da 
fonte solar na geração própria de 
energia em residências e empresas 
e nos grandes empreendimentos 
conectados ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN).

O ranking do crescimento da 
energia solar no último ano é lide-
rado pela China, que injetou 52,9 
GW, seguida pelos Estados Uni-
dos, com acréscimo de 19,9 GW, e 
Índia, com 10,3 GW adicionados. 
Atrás do Brasil veio a Alemanha, 
com 4,7 GW.

No acumulado de energia 
solar dos países, o Brasil subiu 
uma posição no ranking mundial 
e assumiu a 13ª colocação entre 
as nações. De acordo com dados 
da Absolar, o País encerrou o úl-
timo ano com mais de 13,6 GW 
de potência operacional da fonte 
solar.

Ainda segundo a entidade, atu-
almente, a fonte solar já está em 
15 GW no Brasil, com mais de R$ 
78,5 bilhões de investimentos acu-
mulados e mais de 450 mil empre-
gos criados desde 2012. Com isso, 

também evitou a emissão de 20,8 
milhões de toneladas de CO2 na 
geração de eletricidade.

Segundo o CEO do Portal 
Solar, Rodolfo Meyer, o mer-
cado de energia solar no Brasil 
tem se mostrado cada vez mais 
resiliente diante dos desafios 
impostos pela pandemia e mais 
recentemente pela guerra da 
Rússia na Ucrânia. “Enquanto 
muitos setores perderam recei-
ta nos últimos 12 meses, quem 
estava no segmento solar viu as 
suas vendas aumentarem no pe-
ríodo. A evolução desse merca-
do confirma que, cada vez mais, 
os consumidores brasileiros to-
mam consciência da necessidade 
de buscar soluções sustentáveis 
para enfrentar as elevadas tarifas 
de energia elétrica e as mudanças 
climáticas”, avalia.

TCU atrasa por 20 dias autorização para venda

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) adiou por 
20 dias o julgamento 

sobre a segunda etapa da privati-
zação da Eletrobras. O ministro 
Vital do Rêgo pediu vistas (tempo 
para analisar melhor o processo) 
por 60 dias. Após intenso debate, 
a presidente do TCU, Ana Arraes, 
determinou o prazo menor.

O relator do processo de deses-
tatização no Tribunal, Aroldo Ce-
draz, leu seu voto, dizendo que é 
um “passo gigantesco para a evo-
lução e até mesmo transformação 
da nossa matriz energética”. No 
julgamento da primeira etapa, ape-

nas Vital do Rêgo votou contra.
Nesta quarta, Rêgo criticou a 

falta de informações sobre o im-
pacto da privatização na conta 
de luz dos consumidores. O mi-
nistro afirmou também que há 
inconsistência nos investimen-
tos previstos: “Há uma evidente 
contradição entre o discurso para 
justificar a privatização da Eletro-
bras, a garantia de investimentos, e 
os estudos apresentados ao TCU 
que preveem ao final de 30 anos a 
ausência completa de investimen-
tos… A tese de garantir investi-
mentos ao setor não para em pé.”

Na votação da primeira fase, 

Vital do Rêgo apresentou um re-
latório em que mostra que o patri-
mônio da estatal, avaliado em R$ 
67 bilhões, vale, na verdade, pelo 
menos R$ 130,4 bilhões, ou seja, 
quase o dobro. Matérias publica-
das pelo Monitor Mercantil em 
fevereiro mostram que o valor da 
Eletrobras pode chegar a R$ 230 
bilhões.

A decisão de adiar por 20 dias 
desagradou ao Ministério da Eco-
nomia, que defendia, nos basti-
dores, apenas 10 dias. Apesar do 
revés parcial, as ações ordinárias 
da Eletrobras (ELET3) fecharam 
a quarta-feira com alta de 3,94%.

Informações  
da SEC sobre 
efeito estufa 
afetarão Brasil

A SEC (Securities and Exchan-
ge Commision), instituição que 
regula o mercado de capitais dos 
Estados Unidos, acaba de apre-
sentar uma proposta que exige 
que as empresas listadas no país 
divulguem informações sobre as 
emissões de gases de efeito estu-
fa e outros impactos climáticos.

De acordo com a proposta, 
as companhias listadas deverão 
apresentar anualmente as emis-
sões de gases de efeito estufa 
de suas atividades (escopo 1); as 
emissões relacionadas ao con-
sumo de energia (escopo 2) e as 
emissões de sua cadeia produtiva 
(escopo 3).

“Com relação ao escopo 3, 
trata-se do mais difícil de ser 
mensurado, pois trata-se das 
emissões indiretas não incluídas 
nos outros escopos, aquelas que 
não pertencem e/ou não são 
controladas pela companhia”, 
explica Ana Paula Alvarez Calil, 
sócia do Cescon Barrieu Advo-
gados nas áreas de Bancário de 
Financiamentos, Mercado de 
Capitais, Private Equity e Fusões 
e Aquisições.

Para as emissões do escopo 3, a 
SEC flexibilizou as regras para as 
empresas com free float (flutua-
ção livre) (indicador do percentu-
al de ações livres no mercado) in-
ferior a US$ 250 milhões ou com 
receita anual até US$ 100 milhões 
e com free float inferior a US$ 700 
milhões. Até esses patamares, as 
companhias listadas estarão deso-
brigadas de divulgar as informa-
ções deste escopo.

De acordo com a especialista, a 
decisão da SEC se deu no dia 21 
de março e impacta nas empresas 
brasileiras, pois os elementos cen-
trais da proposta também se apli-
carão a emissores estrangeiros, o 
que, dessa maneira, inclui as com-
panhias brasileiras. Calil esclarece 
que no final do ano passado, a 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), por meio da Resolução 
CVM nº 59, ampliou as exigências 
para que as companhias listadas 
divulguem informações sobre as 
questões de ESG.

Diferentemente da proposta 
da SEC, a Resolução CVM nº 59 
buscou orientar o mercado para 
a divulgação dos aspectos ESG, 
mas não instituiu uma obrigação 
de divulgação. “No entanto, caso 
a proposta da SEC seja aprovada, 
a empresa brasileira que for listada 
lá fora deverá cumprir com a nova 
regulamentação e fazer as divulga-
ções necessárias nos seus arquiva-
mentos lá fora.”

Vital do Rêgo, do TCU, já havia alertado para subavaliação

José Cruz/ABr
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Admirável Mundo Velho

A arte do afeto e a corrupção no Brasil

Por Wagner Cinelli 
de Paula Freitas

A ficção científica é 
um gênero mar-
cado pela especu-

lação sobre o futuro e um 
de seus expoentes é Aldous 
Huxley, autor de Admirável 
Mundo Novo, obra que re-
trata um lugar com alto de-
senvolvimento tecnológico 
e profundas mudanças na 
estrutura da sociedade.

Se o mundo imaginado 
por Huxley trazia novidades 
em tantos aspectos, há um 
exemplo de futurologia que 
pensou o mundo com tecno-
logia avançada mas sem qual-

quer mudança em relação às 
estruturas social e familiar: 
Os Jetsons, desenho animado 
do Estúdio Hanna-Barbera, 
lançado em 1962.

Essa produção antecipou 
diversas inovações, como 
robôs e chamadas por ví-
deo. Quanto aos carros-vo-
adores de Orbit City, ainda 
não trafegam pelos céus de 
nossas cidades, mas já saí-
ram do papel e há notícias 
de que em breve farão parte 
de nossas vidas.

De fato, a previsão fu-
turista dos idealizadores da 
Família Jetson acertou com 
relação a alguns avanços 
tecnológicos. No entanto, 

quanto à estrutura familiar, 
a série de animação mante-
ve aquela que predominava 
na época de sua criação.

O pai, George, pilota seu 
carro-voador e trabalha fo-
ra. É o provedor. Aliás, a 
versão em língua inglesa da 
Wikipédia o descreve como 
“o patriarca”. A mãe, Jane, 
é dona de casa e tem como 
passatempo ir ao shopping, 
especialmente para com-
prar roupas e eletrodomés-
ticos de última geração. Um 
outro atributo de sua perso-
nalidade, como descrito em 
diversos sites, é ser “obe-
diente”. Judy, a filha adoles-
cente, é interessada em rou-

pas e baladas, tudo a indicar 
que, com os anos, será uma 
réplica da mãe. Elroy, o fi-
lho de 6 anos, é inteligente e 
engenhoso. O prognóstico 
para esse menino é de que, 
com sua genialidade, pode-
rá ter o mundo aos seus pés.

Não podemos esquecer 
de outra personagem que é 
praticamente da família, a Ro-
sie. Sim, é um robô, mas não 
é uma máquina qualquer. É 
um robô empregada domésti-
ca, que torna mais fácil a vida 
daquele núcleo familiar, com 
bons benefícios para Jane, a 
dona de casa. Esse robô, co-
mo já dito, tem nome. Nome 
de mulher, voz – ainda que ele-

trônica – de mulher e roupa, na 
modalidade de uniforme, de 
mulher. Não é John, é Rosie.

O exemplo pinçado mos-
tra como a cultura reflete 
e retroalimenta a estrutura 
social até mesmo quando se 
idealiza um mundo do fu-
turo com tantas novidades. 
Cidades suspensas, fogue-
tes, viagens espaciais e mui-
to mais. A família, entre-
tanto, é a mesma do século 
passado, com patriarca, mãe 
dona de casa obediente, fi-
lha fútil e filho promissor.

As desigualdades de gê-
nero refletidas nos Jetsons 
existiam no século passado 
e perduram nos dias atu-

ais. A família de George, 
porém, não está em julga-
mento. É aqui apenas uma 
alavanca para pensarmos 
sobre os papéis sociais de 
gênero e, com esse exercí-
cio, questionarmos a rea-
lidade e trabalharmos pe-
las mudanças em favor da 
igualdade. Do contrário, o 
mundo novo do futuro po-
de se revelar nada mais que 
um admirável mundo velho.

Wagner Cinelli de Paula 
Freitas é desembargador do 

TJRJ e autor dos livros Sobre 
ela: uma história de violência 

e Metendo a colher.

Por Paulo Alonso

Platão já dizia que os 
“livros dão alma ao 
universo, asas para 

a mente, voo para a ima-
ginação e vida a tudo”. E, 
obviamente, do alto da sua 
genialidade, ele estava ab-
solutamente correto. Afi-
nal, como pregava Montei-
ro Lobato, “um país se faz 
com homens e livros”. Só 
é lamentável que o Brasil 
hoje viva um período tão 
sombrio, inebriado por um 
manto obscuro, sem valo-
rização da cultura, da edu-
cação, da leitura – funda-
mental ao desenvolvimento 
de qualquer povo, de toda e 
qualquer Nação.

Mesmo assim, livros con-
tinuam sendo editados, para 
a felicidade dos que buscam 
o prazer por meio da boa 
literatura, pois, afinal, “o 
homem que não lê bons li-
vros não tem nenhuma van-
tagem sobre o homem que 
não sabe ler”, frase de Mark 
Twain. E assim, dentre os 
vários que são lançados dia 
após dia, Cabala e a arte de 
apreciação do afeto, do rabino 
Nilton Bonder, e Corrupção 
no Brasil, um ciclo repetitivo, da 
promotora de justiça Maria 
Fernanda Dias Mergulhão, 
chegaram às livrarias, pos-
sibilitando ao leitor apreciar 
duas obras, com temáticas 
tão diversas, mas que tra-
zem boas narrativas e im-
pressionam pela qualidade 
das reflexões que propor-
cionam.

Dentre tantos e tão im-
portantes pensamentos, 
Mário Quintana refletia que 
“os verdadeiros analfabe-
tos são os que aprenderam 
a ler e não leem” e ainda 
afirmava que “o livro traz a 
vantagem de a gente poder 

estar só e ao mesmo tempo 
acompanhado”. E o livro 
é de fato uma bela compa-
nhia. Sempre.

Rabino da Congregação 
Judaica do Brasil, Nilton 
Bonder se destacou mundo 
afora como um dos maiores 
intérpretes literários da an-
tiga sabedoria judaica e um 
ativo defensor e promotor 
do ecumenismo religio-
so. Membro da Academia 
Carioca de Letras, Bonder 
já publicou mais de duas 
dezenas de livros, dentre 
os quais, Exercícios da alma, 
Portais secretos, A cabala da 
comida e A alma imoral, que 
deu origem a filme e peça 
homônimos.

A intenção da obra Ca-
bala e a arte de apreciação do 
afeto é apontar as diferen-
ças entre existir e viver. De 
acordo com o autor, existir 
é função de tempo e espa-
ço, ou seja, de preenchi-
mento de espaço por um 
tempo certo; viver, por sua 
vez, representa a função e o 
impacto da existência; a in-
fluência que algo exerce so-
bre o mundo. Um ocupa, o 
outro afeta. Esses conceitos 
são basilares e possibilitam 
uma descoberta contrain-
tuitiva, a de que o viver pre-
cede o existir.

Dramaturgo aclamado 
com o espetáculo Cura, da 
Companhia de Dança De-
borah Colker, Bonder cons-
trói, em seu novo livro, o 
conceito do “afeto”, que 
será aquilo que põe a reali-
dade em andamento, apesar 
de o “existir” definir quali-
tativamente o que ocupa e 
o que desocupa, ou o que 
expande e contrai, cabendo 
ao afeto estabelecer quanti-
tativamente o impacto que 
as existências exercem uma 
sobre as outras. Como ele 

bem escreve, “o afeto pro-
duz o tempo que cria a re-
alidade de tudo aquilo que 
existe no universo afetivo. 
Até então as coisas eram, 
elas apenas faziam parte da 
verdade primordial, a qual 
era destituída da função”.

Com profundidade e lu-
cidez, Bonder trata em sua 
narrativa sobre a cabala, apre-
ciando o desejo, a percepção, 
a motivação e o vínculo. Os 
afetos, para o autor, são os 
nitsotsot, as fagulhas-partícu-
las de intenções que abarcam 
toda a matéria. Invisível aos 
olhos, o viver, enfatiza ele, 
estimula, sensibiliza e, sem 
última instância, organiza a 
realidade.

A própria consciência na-
da mais é do que um recep-
tor de afetos, cuja função é, 
segundo Bonder, apresentá-
los diferentemente da mera 
constelação de existências. 
“O afeto tem a potência 
de gerar sentidos e propó-
sitos”. De forma brilhante, 
Bonder, nas 141 páginas 
desse seu último lançamen-
to, cria reflexões das mais 
interessantes e instigantes 
sobre a importância do afe-
to, desmistificando o encan-
tamento que o existir exerce 
sobre todos nós, buscando 
desenvolver uma apreciação 
sobre o afeto, esse elemento 
tão fundamental e etéreo do 
mundo. “sem o afeto, sem o 
viver, não há como se apro-
ximar daquilo que é real”.

Para John Ruskin, “os 
livros podem ser divididos 
em dois grupos: aqueles 
do momento e aqueles de 
sempre.” Cabala e a arte de 
apreciação do afeto é, sem dú-
vida, um livro para ser lido 
e guardado para sempre, ta-
manha a sua dimensão em 
tratar sobre tema tão rico e 
tão belo e tão prazeroso.

“Apenas deveríamos ler 
os livros que nos picam e 
que nos mordem. Se o livro 
que lemos não nos desperta 
como um murro no crânio, 
para que lê-lo?”. Esse pen-
samento de Franz Kafka me 
remete à obra Corrupção no 
Brasil, um ciclo repetitivo, de au-
toria de Maria Fernanda Dias 
Mergulhão. Em boa hora, é 
lançado e justamente em um 
momento, mais um, em que 
a corrupção assombra o Bra-
sil, lá, aqui e acolá, em escân-
dalos sucessivos.

Doutora e mestra em Di-
reito, mestra em Sociologia 
Política, promotora de Justi-
ça do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro e 
professora universitária, a au-
tora escreve que a corrupção 
passou a ser tema de interes-
se de todas as classes sociais 
e ganhou espaço em todos os 
canais de publicidade no Bra-
sil. Analisar sua origem e sua 
historicidade é, segundo ela, 
de extrema importância para 
compreender essa mazela da 
sociedade, instalada nos me-
andros dos poderes. Surgem 
questões inerentes à identida-
de e cultura do povo.

A partir do marco civili-
zatório do Brasil, no perí-
odo colonial, a miscigena-
ção de raças e etnias, e por 
consequência, a mistura de 
culturas distintas, associada 
à colonização de exploração 
e o longo período de escra-
vidão, são fatores relevantes 
na proposta de identificar a 
origem da corrupção.

Maria Fernanda, em sua 
obra, narra que, já no pe-
ríodo colonial, era possí-
vel constatar a tolerância, 
e mesmo conivência, da 
população frente aos des-
mandos e irresponsabili-
dades dos representantes 
públicos, “afinal não havia a 

concepção de representati-
vidade popular ou da res ser 
pública. A República e os 
ideais democráticos eram 
realidades muito distantes e 
tratava-se de um Brasil ain-
da em formação.”

Para ela, é um equívo-
co atribuir ao denominado 
“patrimonialismo” a causa 
da corrupção brasileira. No 
Brasil Império e no Bra-
sil Monárquico, já existiam 
atos de corrupção tipifica-
dos pelas respectivas Or-
denações como “crimes de 
lesa majestade”.

O conceito de corrupção 
atribuído atualmente não é 
o mesmo verificado no pe-
ríodo colonial. A forma de 
Estado e a forma de gover-
no, república e sistema pre-
sidencialista, a cidadania em 
evolução, e o grande impacto 
provocado pela tecnologia 
nas relações sociais são fa-
tores, de acordo com Maria 
Fernanda, que impõe adotar 
uma análise ontológica da ex-
pressão “corrupção”.

Os reflexos produzidos 
pela corrupção, a exemplo 
do Índice de Desenvolvi-
mento Econômico, que 
tem por base indicadores de 
qualidade da saúde e da ren-
da da população; do abismo 
que se apresenta a desigual-
dade no Brasil; a imagem 
negativa perante o glo-
bo face a 109ª posição do 
Brasil como um dos países 
mais corruptos do mundo, 
segundo a Transparência 
Internacional, produzindo 
insegurança a investidores 
internacionais e refletindo 
diretamente na economia 
de produção e na economia 
de mercado, faz com que 
as autoridades constituí-
das tenham de se esforçar 
e mudar radicalmente esse 
cenário.

Há vários instrumentos 
que auxiliam a compreen-
são dos nefastos efeitos da 
corrupção. Leis mais rígidas 
quanto à tipificação de con-
dutas e punições têm seu pe-
so e importância, mas longe 
estão de serem os principais 
ou únicos. A autora concla-
ma a que todos conheçam 
a realidade brasileira, letra-
dos e iletrados, por meio de 
campanhas televisivas, das 
novelas, contos, crônicas e 
filmes, que inegavelmente 
têm um poder multiplica-
dor porque ingressam de 
forma dinâmica e rápida na 
cultura do povo.

O ciclo repetitivo da cor-
rupção se rompe, acredita 
Maria Fernanda, não através 
de outras gerações de brasi-
leiros, mas por meio desta 
geração, do momento atual.

Parodiando Castro Alves, 
“bendito aquele que semeia 
livros e faz o povo pen-
sar”, Nilton Bonder e Maria 
Fernanda Mergulhão farão 
certamente o leitor semear 
bons livros e refletir mais 
sobre a arte de apreciar o 
afeto e entender que uma 
boa educação de base é de 
grande importância para a 
pretendida quebra do ciclo 
repetitivo da corrupção, 
mas o delegar para o ama-
nhã é atitude tão cômoda 
quanto afirmar que esse pa-
ís “não tem jeito”.

Como diz Martha Medei-
ros, “de todos os que pre-
enchem nossa solidão, são 
os livros os mais anárquicos, 
os mais instigantes. Leia, e 
seu silêncio ganhará voz.” 
Leiamos, pois e sempre. Para 
Paulo Freire, “é preciso que a 
leitura seja um ato de amor.”

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Comida portuguesa  
de verdade

Comer rezando, como rege a lenda, é a experiên-
cia de delivery da Casa das Natas. O bacalhau é 

excelente, assim como os bolinhos e os pastéis de nata. 
Embalagem perfeita e tudo chega quentinho e delicioso. 
Um benchmarketing para muitos restaurantes que entre-
gam comida fria em embalagens inadequadas.

Rio Convention Bureau

Causou perplexidade no trade turístico a abertura de 
representações comerciais da entidade no exterior. Não 
seria mais oportuno fazer um trabalho junto às embai-
xadas e consulados brasileiros? A Riotur e a Turis-Rio 
foram convidadas? Enfim, mais uma vez cada um que-
rendo trabalhar de forma isolada e sem planejamento 
integrado. As ações com escritórios no exterior nunca 
deram realmente certo...

Nota 10 em Matemática
Os professores franceses estão surpresos com a quali-

dade dos alunos ucranianos que frequentam as escolas, 
na França. Sobretudo em Matemática, onde estão um 
ano à frente dos estudantes franceses.

Marie Le Pen  
acusada de fraude

A candidata de extrema direita Marie Le Pen, que 
concorre com Macron às eleições presidenciais da Fran-
ça, está sendo acusada pelo Office Européen de Lutte 
Antifraude de ter desviado € 137 mil quando esteve no 
Parlamento Europeu. Seu pai teria desviado € 304 mil. 
Onde há fumaça, há fogo.

Equívocos

Postar nas redes da Prefeitura constantes alusões aos 
desfiles das escolas de Samba, na Marquês de Sapucaí, 
sem fazer nenhuma alusão que estamos numa pandemia 
é um desserviço ao Rio. Vamos cuidar do Centro, que 
não vai se reerguer nas atuais condições de população 
de rua, violência e sujeira.

‘Personal name’
Taylor Humprey desenvolve consultoria para nomes 

de futuros bebês, sobretudo para pais de primeira via-
gem. Cobra entre US$ 1,5 mil e US$ 10 mil por traba-
lho. Seu site – What’s in a baby name (o que há em um 
nome de bebê) – recebe de 10 a 20 solicitações por dia. 
Joga dinheiro fora!

Palacete Modesto Leal
Corre o risco de virar um condomínio, numa das ruas 

mais engarrafadas da cidade e com pouco escoamento, 
o Palacete Modesto Leal, na Rua das Laranjeiras. Ainda 
bem que o deputado Carlos Minc, a pedido dos morado-
res do bairro, apresentou projeto de tombamento cultu-
ral e ambiental do lugar.

Pensamento da semana
“A felicidade veio para ficar. É tão bonito quando 

um dia finalmente sentimos que ela se manifestou e 
se enraizou com um gesto de pureza. Uma vida que se 
precipitou para o charme da recriação e revelação in-
trínseca. Um verso de gotas de chuva colorido e fugaz. 
Uma revelação que esperávamos. Um grito de alerta de 
um Renascimento que mesmo tardio traz esperança e 
reconquista. Sorridentes as flores altinhas se realinham 
numa voz única: a salvação dos sentimentos guardados 
em nossos corações, que desabrocham para uma eterni-
dade. Não no sentido de para sempre mas de sensação 
que ficou presente para uma manhã de Páscoa.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

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 DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL
  A  Diretoria  Executiva  do  Sindicato  dos  Jornalistas  Profissionais  do  Muni-
cípio do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e cumpridos os dispo-
sitivos estatutários e constitucionais, CONVOCA os associados quites e em 
pleno gozo de seus direitos para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia seis de maio de 2022, às 18h30, em primeira convocação, e, às 19 
horas, em segunda convocação, em transmissão de forma virtual pela plata-
forma Zoom com inscrição prévia pelo e-mail sindicato-rio@jornalistas.org.br 
informando nome completo e CPF para receber o link que será informa-
do aos inscritos pelo e-mail sindicatorio@jornalistas.org.br para discu-
tir e votar a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas do exercício de 
2021 e o respectivo parecer do Conselho Fiscal e o plano de atividade para 
o ano de 2022 e 2) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 22 de abril de 2022. 

Verginia Dirami Berriel
Diretoria de Administração e Finanças do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ)

CLUBE AMERICANO DO RIO DE JANEIRO – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 33.155.888/0001-90

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

EDITAL
27 de Abril de 2022

Ficam os Srs. Sócios do Clube Americano do Rio de Janeiro localiza-
do na Av. Rio Branco, 99/13º andar , convocados para a Assembléia 
Geral Ordinária a se realizar no dia 27 de Abril de 2022, às 15:00h, em 
primeira convocação e às 15h 30min, em segunda convocação, por 
meio de videoconferência através do aplicativo “Zoom Meeting”, para 
exame da seguinte pauta: 1 – Exame e aprovação das contas refe-
rente ao exercício de 2021 2 - Eleição da Diretoria 3 – Distribuição 
de Patrimônio – Caso Haja 4 - Dissolução/Extinção da Associação. 

Rio de Janeiro, 21 de Abril de 2022.
Pedro Afonso Vieira Bhering

Presidente

REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ 
JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL  

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05  (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e 
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10  - §Único), extraído dos autos 
da Ação de Cobrança proposta por PAULO CÉSAR DE  SOUZA 
CARDOSO E OUTROS em face de GUSTAVO DA CUNHA 
TEIXEIRA - Processo nº. 0005000-97.2001.8.19.0209, passado 
na forma abaixo: O DR. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES 
FERREIRA - Juiz de Direito Titular da Vara acima, FAZ  SABER 
por este edital aos interessados, de que nos dias 25 e 28/04/2022 
a partir das  12:00 horas, com término às 12:50 horas, através 
da Plataforma de Leilões On-line  - www.gustavoleiloeiro.lel.
br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA  LOURENÇO, 
serão apregoados e vendidos os imóveis: - APTOS 105, 106, 108, 
204,  209, 305, 306, 405, 407, NA RUA TREZE nº 19 – RECREIO 
DOS BANDEIRANTES. – AVALIADOS EM R$ 80.564,00 
(Oitenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).  CADA. 
E COBERTURA 02, NA RUA TREZE, 19 – RECREIO DOS 
BANDEIRANTES.  – AVALIADO EM R$ 230.183,00 (Duzentos 
e trinta mil, cento e oitenta e três reais).  – O edital na integra 
está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site  www.
gustavoleiloeiro.lel.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio 
de Janeiro  www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

R$ 1 mil do FGTS para pagar dívidas
Quatro em 10 inadimplentes pretendem sacar para limpar nome 

Para compensar a 
perda de renda e o 
elevado desempre-

go, a Caixa Econômica Fe-
deral começou a pagar, desde 
esta sexta-feira, o novo saque 
do FGTS 2022 no valor de 
até R$ 1 mil. De acordo com 
levantamento realizado pelo 
Instituto Opinion Box em 
parceria com a Serasa, 40% 
dos inadimplentes preten-
dem usar o saque emergen-
cial do fundo para limpar seu 
nome.

Entre os destaques do 
estudo, 26% dos entrevis-
tados indicaram que pre-
tendem utilizar o dinheiro 
liberado para pagar dívidas 
de cartão de crédito e que 
26% dos respondentes pre-
tendem colocar as contas 
básicas, como água, luz e 
gás, em dia.

Pelo menos 12% dos 
entrevistados afirmam que 
vão pagar dívidas contra-
ídas em bancos e 8% pre-
tendem quitar débitos feitos 
com familiares ou amigos. 
Apenas 13% afirmam que 
vão usar o FGTS para fa-
zer compras em supermer-
cados e 12% estão fazendo 
planos de investir a quantia 
a ser sacada na Caixa. O 
levantamento foi realizado 
entre os dias 12 e 14 de abril 
e ouviu mais de 1.679 usuá-
rios da Serasa. Desses, ape-
nas 32% disseram ter saldo 
disponível no FGTS e 33% 
afirmaram não ter saldo na 
conta.

Com os saques a partir de 
hoje, no total serão benefi-
ciados cerca de 42 milhões 
de trabalhadores que vão 
poder sacar até R$ 1 mil. 

O pagamento será feito de 
acordo com o mês de nasci-
mento do cidadão até 15 de 
junho. E pode ser feito até 
15 de dezembro de 2022.

Segundo o consultor 
trabalhista da Confirp 
Consultoria Contábil, Jo-
sué Pereira de Oliveira, 
o saque é facultativo. “O 
trabalhador que não qui-
ser retirar os recursos tem 
até 10 de novembro para 
cancelar o crédito. O cha-
mado desfazimento deve 
ser solicitado pelo Caixa 
Tem. Para quem não pedir 
o cancelamento, nem mo-
vimentar o dinheiro até 15 
de dezembro, os valores 
serão devolvidos à conta 
do FGTS”, explica.

Essa renda pode vir em 
boa hora, mas é preciso 
cuidado para não a utilizar 

em gastos desnecessários. 
“Muitas pessoas usam ren-
das extras mesmo sem ne-
cessidade e em compras 
que não precisam sem con-
siderar sua situação finan-
ceira atual, entrando numa 
bola de neve de inadimplên-
cia. Infelizmente, isso é co-
mum”, conta o presidente 
da DSOP Educação Finan-
ceira, Reinaldo Domingos.

De acordo com o edu-
cador, a decisão de como 
usar o FGTS vai depender 
justamente da situação fi-
nanceira em que a pessoa 
se encontra. “Se você está 
em uma situação financei-
ra confortável, a melhor 
orientação é tirá-lo imedia-
tamente da conta corrente e 
direcioná-lo para uma apli-
cação que tenha melhores 
rendimentos”.

STF condena deputado por 10 votos a 1
Oito anos e nove meses de prisão, perda de mandato e multa

Por 10 votos a um 
o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) 

condenou nesta quarta-feira 
o deputado Daniel Silveira 
(PTB-RJ) a oito anos e nove 
meses de prisão em regime 
fechado por estímulo a atos 
antidemocráticos e ataques a 
ministros do tribunal e insti-
tuições como o próprio STF.

Além da pena, também foi 
estabelecida a perda do man-
dato e dos direitos políticos e 
multa de R$ 212, sentenças 
estabelecidas pelo voto do 
relator ministro Alexandre 
de Moraes, acompanhadas 

integralmente por nove mi-
nistros. O deputado ainda 
pode recorrer da decisão ao 
próprio Supremo e a prisão 
só deve ser executada quan-
do não houver mais possibi-
lidades de recurso.

Entre os ministros do Su-
premo, há divergência sobre 
a perda do mandato. Parte 
entende que é automática, 
em razão da decisão do ple-
nário do tribunal, cabendo 
à Câmara somente cum-
prir. Parte considera que é 
necessária uma autorização 
da Câmara. Seja de uma ma-
neira ou de outra, informou 

reservadamente um minis-
tro, só haveria efetivamente 
a perda do mandato depois 
que se esgotassem as possi-
bilidades de recurso. 

Votaram pela condena-
ção em regime fechado o 
relator Alexandre de Mo-
raes e os ministros André 
Mendonça, Luiz Edson 
Fachin, Luís Roberto Bar-
roso, Rosa Weber, Dias To-
ffoli, Cármen Lúcia, Ricar-
do Lewandowski, Gilmar 
Mendes e Luiz Fux. André 
Mendonça, mesmo tendo 
votado pela condenação, 
manifestou a favor da pri-

são por dois anos e quatro 
meses em regime aberto. 
Kassio Nunes Marques se 
posicionou pela absolvição.

Nos meios políticos é 
aguardada a prometida rea-
ção do presidente Bolsona-
ro, que já tinha avisado que 
não assistiria calado ao que 
considero de um “atentado 
contra a liberdade”, por en-
tender que seu devoto não 
cometeu crimes, apenas 
exercitou o seu direito à li-
berdade de expressão, pro-
tegido pelo escudo cons-
titucional da imunidade 
parlamentar.



Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com
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Leilão milionário da 
camisa de Maradona

Em andamento o leilão de camisa mítica de Maradona; 
começa com oferta superior a US$ 5 milhões. O uni-

forme foi usado por Maradona nas quartas de final da Co-
pa do Mundo de 1986, quando o craque argentino marcou 
dois gols históricos contra a Inglaterra – um deles, feito 
com a mão, que o craque argentino disse que foi “a mão 
de Deus”. A venda começou nesta quarta-feira (20).

Destaca-se que o leilão, que está sendo realizado pela 
internet, está aberto até 4 de maio. A camisa, que estava 
em exposição no Museu Nacional do Futebol, em Man-
chester, está atualmente exposta na sede londrina da casa 
Sotheby’s, que organiza o pregão. Poucas horas depois da 
abertura, foi registrada uma primeira oferta.

Reina controvérsia porque o leilão do uniforme de 
Maradona, no entanto, não está isento de polêmica. Uma 
parte da família do craque, que morreu aos 60 anos em 
25 de novembro de 2020, afirma, apesar das garantias 
apresentadas pela Sotheby’s, que a camisa que está sendo 
vendida não é a mesma que Maradona usou quando mar-
cou os dois gols lendários contra a Inglaterra no segundo 
tempo do duelo contra a Inglaterra, mas a que ele teria 
usado apenas no primeiro tempo.

Destaque para  
casa em Teresópolis

Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) está des-
tacando leilão da Casa no Condomínio A Flor de Imbuí, 
Estrada Fraze, 240, situada na Rua Oscar Azor de Olivei-
ra, 39, esquina da Rua Paulo José dos Santos, Parque do 
Imbuí, Teresópolis, RJ. A casa divide-se em: dois pavi-
mentos, inferior e superior, com 2 salas, 5 quartos, sendo 
2 suítes, 1 ampla cozinha, 3 banheiros, 1 lavabo, 1 lareira, 
1 bar, 1 amplo sótão que serve de biblioteca, lareira, área 
de serviço, dependências de empregada, 2 varandas e 1 
garagem coberta, a qual tem capacidade para 4 veículos 
automotores de porte médio; existindo ainda nos fundos 
do terreno uma área de lazer coberta, com churrasqueira e 
respectivas instalações. Avaliação: R$ 1.060.000,00. Leilão 
em andamento.

Oferta de casa  
em Angra dos Reis

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) divulga leilão de casa 
com 81,07m² e vaga, situada na Rua Projetada do Costão, 
Parte de Cima s/n Lote 35 do Loteamento Ponta da Cruz, 
no Condomínio Praia do Moleque, Bloco C, nº 02, Angra 
dos Reis. O imóvel possui 2 pavimentos; no primeiro há 1 
sala, varanda, cozinha americana e banheiro; no segundo, 
2 quartos, 1 suíte, varanda e banheiro. As esquadrias são 
em alumínio anodizado e pisos cerâmicos. Bom estado 
de conservação. O condomínio possui área de lazer com 
piscina, sauna e porteiro. Avaliação: R$ 828.171,80. Leilão 
em andamento.

Anúncio de apto  
no Engenho Novo

Cristina Façanha (facanhaleiloes.com.br) anuncia 
leilão do apartamento 803 na Rua Barão do Bom Re-
tiro, 910. Está localizado no 8° pavimento, com uma 
área edificada de 85m², distribuindo-se em: sala, dois 
quartos, banheiro, quarto de empregada, banheiro 
de empregada, área de serviço e cozinha. Prédio de 
médio padrão, no centro do terreno, murado, em 
estrutura de concreto armado e alvenaria, gradeado 
em sua parte frontal, datado em 1968, de ocupação 
residencial, com duas lojas no térreo. Com sete pa-
vimentos destinados às unidades habitacionais, com 
janelas em alumínio. Com dois elevadores, porteiro 
eletrônico e porteiro das 9 às 17 horas. Avaliação: R$ 
200.000,00. Leilão aberto.

Adesão a parcelamento do Simples 
é prorrogado para 31 de maio

O atraso na libera-
ção do sistema e 
a falta de uma fon-

te de compensação fizeram 
o governo adiar o prazo de 
adesão ao parcelamento es-
pecial de negócios inscritos 
no Simples Nacional. A data, 
que acabaria no fim de abril, 
passou para 31 de maio.

A decisão foi anuncia-
da nesta quarta-feira pelo 
Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional. Esse é o 
terceiro adiamento. Ori-
ginalmente, o prazo pa-
ra aderir ao Programa de 
Reescalonamento do Pa-
gamento de Débitos no 
Âmbito do Simples Na-
cional (Relp) acabaria no 
fim de janeiro. A data foi 
transferida para o fim de 

março e, mais tarde, para 
30 de abril.

O Comitê Gestor tam-
bém adiou, para 31 de maio, 
o prazo de regularização das 
dívidas que impedem as mi-
cro e pequenas empresas e 
os microempreendedores 
individuais a entrarem no 
Simples Nacional. A entrega 
da Declaração Anual do Mi-
croempreendedor Individual 
(DASN-Simei), que iria até o 
fim de maio, foi prorrogada 
para 30 de junho.

Em nota, o Comitê Ges-
tor do Simples informou 
que o adiamento foi neces-
sário porque o governo ain-
da não encontrou uma fon-
te para compensar a perda 
de arrecadação com o par-
celamento especial, como 

determina a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Enquanto 
o problema não é resolvido, 
a Receita Federal não pode 
lançar o sistema que permi-
te a adesão dos devedores.

“O adiamento da adesão 
ao Relp se tornou necessário 
para adequação do calendário, 
até que seja definida a sua fon-
te de compensação, conforme 
exigência da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF). A Re-
ceita Federal já está com tudo 
pronto para dar operacionali-
dade ao parcelamento”, infor-
mou o órgão.

Por meio do Relp, as mi-
cro e pequenas empresas e 
os microempreendedores 
individuais afetados pela 
pandemia de covid-19 po-
dem renegociar dívidas em 

até 15 anos. O parcelamen-
to prevê descontos de até 
90% nas multas e nos juros 
de mora e de até 100% dos 
encargos legais. Também 
haverá um desconto na par-
cela de entrada proporcio-
nal à perda de faturamento 
de março a dezembro de 
2020 em relação ao mesmo 
período de 2019. Quem foi 
mais afetado pagará menos.

Vetada pelo presidente 
Jair Bolsonaro no início do 
ano, a renegociação especial 
de débitos com o Simples 
Nacional foi restabelecida 
pelo Congresso, que der-
rubou o veto no início de 
março. Alguns dias depois, 
o Diário Oficial da União 
publicou a lei complementar 
que estabeleceu o Relp.

Rio: ocupação hoteleira para  
Carnaval em abril chega a 78%

Nesta terça-feira, 
a Associação de 
Hotéis do Rio de 

Janeiro (ABIH-RJ) e Ho-
téisRIO divulgaram a se-
gunda prévia da pesquisa de 
ocupação para o Carnaval 
de 2022, de 21 a 24 de abril, 
que também inclui o feriado 
de Tiradentes (dia 21) e o de 
são Jorge (dia 23).

Segundo o levantamen-
to, até o momento a rede 
hoteleira do município do 
Rio de Janeiro registra uma 
média de 78% dos quartos 
reservados para o período. 
Barra da Tijuca/São Conra-
do ocupam a primeira posi-
ção, com 80,60%, com Ipa-
nema/ Leblon em segundo 
com 79,29% e Leme/ Co-
pacabana em terceiro 
(77,64%). Depois vêm Fla-
mengo/ Botafogo (72,09%) 
e Centro (71,28%).

No interior a média é ain-
da melhor, com 90,26% de 
quartos reservados. A Costa 
do Sol abre a lista com Ar-
raial do Cabo (96,80%), Ca-
bo Frio (93,50%) e Arma-
ção dos Búzios (93,40%). 
Paraty, na Costa Verde, tem 
92%; logo depois, um em-

pate entre Itatiaia/ Penedo, 
nas Agulhas Negras, e Ma-
caé, na Costa do Sol, com 
91,50%. Logo depois apare-
ce Miguel Pereira (91,40%), 
no Vale do Café, e Teresó-
polis (91%), na Serra Verde 
Imperial, seguidos de Angra 
dos Reis (90%), na Costa 
Verde. Vassouras e Valen-
ça/Conservatória, no Vale 
do Café, registram 88,70% 
e 88,10%, respectivamente, 
Rio das Ostras, na Costa do 
Sol, 87,20% e Petrópolis, na 
Região Serrana, 80,20%.

Esse será um Carnaval 
com muitos turistas domés-
ticos, que respondem por 
86% das reservas. A maior 
parte vem de São Paulo, 
seguido por Minas Gerais; 
em terceiro estão os turistas 
do próprio Rio de Janeiro, 
com os capixabas na quar-
ta posição. Casais e famílias 
predominam, seguidos por 
visitantes sozinhos e gru-
pos. Entre as faixas etárias, 
o primeiro lugar fica com as 
pessoas entre 31 a 40 anos, 
seguidos pelos de 41 a 50, 
51 a 60 e 21 a 30.

No entanto, já é possível 
observar um retorno gra-

dual dos turistas estrangei-
ros, que representam 14% 
dos hóspedes. A maior par-
te tem origem nos EUA, 
seguidos de Argentina, 
Chile e Colômbia. São pre-
dominantemente casais, se-
guidos de visitantes indivi-
duais, famílias e grupos. A 
faixa etária de 41 a 50 anos 
fica em primeiro lugar, se-
guida da faixa de 31 a 40 
anos e, depois, de 21 a 30 e 
de 51 a 60.

Depois de um longo pe-
ríodo de instabilidade para 
o mercado de turismo, as 
perspectivas futuras são po-
sitivas para o ramo. Após 
a vacinação em massa e a 
queda nos casos registrados 
de Covid-19 no Brasil, mui-
tas pessoas voltaram a se 
planejar para viajar. É o que 
aponta o Índice FinanZero 
de Empréstimos (IFE), que 
constatou um salto consi-
derável nos pedidos de em-
préstimo para viagem, entre 
março de 2021 e março de 
2022. Com 203% de au-
mento, viagem ainda foi a 
razão para tomada de crédi-
to com maior taxa de cres-
cimento anual.

Em 2021, o setor de tu-
rismo chegou a vivenciar 
uma melhora considerável, 
já que a Associação Bra-
sileira das Operadoras de 
Turismo (Braztoa) registrou 
um aumento de 124,6% no 
número de viagens realiza-
das por agências, em com-
paração com o ano de 2020. 
Isso porque, no segundo 
semestre do ano passado, 
muitos países já estavam 
com a cobertura vacinal 
avançada e em processo de 
reabertura de fronteiras, o 
que atraiu os turistas brasi-
leiros.

Conforme informações 
do IFE, nos primeiros me-
ses de 2022, entretanto, os 
pedidos de crédito para a 
razão viagem ficaram em 
baixa, devido, principal-
mente, ao surgimento da 
variante Ômicron, que tam-
bém afetou o mercado de 
turismo em janeiro e feve-
reiro. Dessa forma, março 
foi o primeiro mês do ano 
a registrar um crescimento 
nesse tipo de pedido, regis-
trando aumento de mais de 
10% em relação ao mês an-
terior.

Animais de estimação: mercado fatura R$ 51,7 bi

Segundo o Institu-
to Pet Brasil (IPB), 
com a pandemia de 

Covid-19, a adoção de ani-
mais de estimação dobrou 
no país, tornando o país o 
terceiro principal mercado 
do mundo, o que também 
foi um grande ponto posi-
tivo para a economia, por-
que esse mercado cresceu 
de uma maneira que nunca 
tinha visto antes.

Segundo uma pesquisa 
sobre adoção de animais 
nos últimos dois anos, feita 
pelas redes DogHero e Pe-
tlove, 54% dos chamados 
tutores adotaram um ani-
mal desde que a pandemia 
começou, e 19% deles, pela 
primeira vez na vida, sendo 

eles com idade entre 25 e 
40 anos. Com isso, o mer-
cado para animais de esti-
mação está cada vez mais 
crescendo, chegando ao 
faturamento de R$ 50 bi-
lhões, de acordo com IPB. 
Os produtos que mais estão 
faturando nesse mercado, 
são estéticos e home care, 
como xampu, condiciona-
dor e calmantes.

Entretanto, 80% dos 
donos não são capazes de 
identificar o sobrepeso dos 
seus animais, segundo da-
dos da Universidade de São 
Paulo (USP). A obesidade 
pode acontecer pela origem 
de dieta inadequada e pela 
predisposição genética, ou 
até mesmo por problemas 
hormonais. A castração, por 

exemplo, tanto no macho 
quanto na fêmea, provoca 
alteração no metabolismo.

Hospital

Com previsão de inaugu-
ração para 2023, o Estado 
do Rio terá o maior hospital 
público veterinário da Amé-
rica Latina, com especialida-
des de oftalmologia, oncolo-
gia, ortopedia e internação. 
A informação foi dada pelo 
secretário municipal de Pro-
teção e Defesa dos Animais 
do Rio, Vinícius Cordeiro, 
durante a audiência pública 
da Comissão de Meio Am-
biente (CDMA), presidida 
pelo deputado Gustavo 
Schmidt (Avante), realizada 
nesta terça-feira.

Ainda segundo o secre-
tário, a maioria da deman-
da é por procedimentos de 
ortopedia devido a casos de 
atropelamento de animais, 
além de ser um serviço mais 
caro e que a população ca-
rente não tem acesso. “Nós 
precisamos urgentemente 
da construção de rede de 
saúde de bem-estar animal 
no Rio e no interior do esta-
do. Estamos no processo de 
construção do maior hospi-
tal universitário da América 
Latina, que provavelmente 
será na Zona Norte da cida-
de do Rio. O projeto inicial 
já está pronto e estamos in-
do para a segunda fase, que 
é o processo de licitação do 
edifício, que terá três anda-
res”, explicou.
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DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia” ou “DFL”)
CNPJ nº 33.112.665/0001-46

Relatório da Administração
Comentário às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31.12.2021 - DFL Indústria e Comércio 
S.A. (“Companhia” ou “DFL”): Prezados Acionistas: A administração da DFL Indústria e Comércio S.A. (“DFL” ou 
“Companhia”) apresenta aos senhores(as) o  Relatório  da Administração  e  as  Demonstrações financeiras  Individu-
ais  da Companhia, acompanhada de parecer dos auditores independentes, para os exercícios fiscais findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020. As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas brasileiras  e 
internacionais  de contabilidade IFRS (International Financial Reporting Standards), conforme definidas pela IASB. As 
informações operacionais e financeiras de 2021 e 2020 abaixo, exceto quando indicado de outro modo, são apresenta-
das em milhares de reais (R$), com base nos valores apurados em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações.  
Perfil da Companhia - A DFL foi fundada no ano de 1939 e em poucos anos se consolidou no mercado como a maior 
importadora e representante de produtos odontológicos no Brasil. Desde então são oito décadas de uma brilhante atu-
ação, focados no desenvolvimento e produção de seus produtos e construção de sólida reputação de sua marca junto 
a consumidores, distribuidores, fornecedores e comunidade científica. O reconhecimento da qualidade e excelência da 
DFL desencadeou uma série de importantes marcos, que passaram pela construção de sua sede no pólo farmacêutico 
de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, início da produção de anestésicos injetáveis, ampliação de suas instalações com 
inauguração de modernos laboratórios de P&D e automação do parque industrial. Em 2021 a DFL completou 83 anos 
de fundação como uma empresa global. Com a colaboração de cerca de 350 profissionais e produtos comercializados 
em mais de 60 países, goza de reputação privilegiada por prover profissionais de saúde bucal com soluções odontoló-
gicas de excelência comprovada. Mensagem da Administração - O ano de 2021 ainda foi fortemente impactado pela 
pandemia de COVID-19, que impôs grandes desafios à sociedade, com impactos para a saúde pública e econômicos. 
Em meio ao aumento da vacinação, surgimento de novas variantes do vírus, escalada da inflação e aumento dos juros, 
a DFL se mostrou resiliente para entregar resultados sólidos ao final de 2021, cumprindo com seu papel social junto 
a seus colaboradores, acionistas e ao mercado em geral. Nossa cultura voltada para eficiência tem sido uma marca 
registrada da DFL, reconhecida desde sua fundação. Em 2021 isso não foi diferente, apesar da escalada de pressões 
externas como a crise  energética, gargalos  nas  cadeias  de  suprimentos,  e  transformações  no  mercado  de trabalho, 
conseguimos compensar uma boa parte desses efeitos com iniciativas  voltadas a transformação digital, incentivo à 
inovação, e controles de custos. Mesmo em um ambiente tão desafiador, mantivemos a fé em nosso negócio e seguimos 
confiantes no cumprimento de nosso plano de negócios. Por fim, a Administração da DFL gostaria de destacar e agrade-

cer o desempenho e comprometimento de todos seus colaboradores, que por mais um ano permaneceu unido e focado 
diante de todos os desafios trazidos pelo ano de 2021. Cenário Setorial - O ano de 2021  continuou sendo marcado 
pelos efeitos da crise relacionada à pandemia do Covid-19. As medidas de distanciamento  social  adotadas em 2020  e 
grande parte de 2021 geraram forte impacto no consumo de bens e serviços, com desempenho negativo sobre a atividade 
econômica e consequente queda no PIB, cuja estimativa de recuperação para 2021 é de cerca de 4,6%. O segmento de 
Odontologia é um dos que mais se destaca em seu setor de atuação, tendo alcançado crescimentos anuais médios de 
7,5% nos últimos anos , e projeções de crescimento médio de 7,4% ao ano no período 2021-2025.  O setor de cuidados 
de saúde bucal tem perspectivas de ser o que apresentará nos próximos anos o maior crescimento entre as divisões 
de cuidados com saúde, muito impulsionado por investimentos públicos e a constante penetração do segmento dental 
nas coberturas de planos de seguro saúde. Muito do desempenho esperado no setor de atuação da DFL se deve a três 
principais fatores: fatores demográficos, sendo o Brasil o quinto pais mais  populoso do mundo com  aumento constante 
da população idosa – maiores consumidores de cuidados de saúde; fatores de mercados, tendo o Brasil a maior média 
anual de gastos com saúde bucal na América Latina; e fatores domésticos, tendo o Brasil ampla base industrial local e 
polos de pesquisa que abastecem os consumidores locais com dependência externa reduzida. Demonstração de Re-
sultados: Receita Operacional - Em 2021 a Receita líquida de venda de produtos avançou 15,7% em relação a 2020, 
totalizando R$124,6 mil e confirmando a expectativa de recuperação da trajetória de crescimento percebida em exercícios 
anteriores, reflexo das medidas de contenção da pandemia global e aumento do percentual de  vacinação  da população  
em geral. Desses totais,  as vendas para o mercado externo totalizaram R$22,0 mil. Custo e Margem Operacional - Os 
custos de mercadoria vendida totalizaram R$71,6 mil em 2021,  resultando numa margem operacional consolidada de 
42% (35% em 2020). A margens operacionais de 2021 confirmaram a expectativa da Administração de retorno aos níveis 
anteriores à pandemia, e manter foco constante no controle de custos. Despesas Gerais e Administrativas - O ano de 
2021 apresentou 1,4% de crescimento a.a. em Despesas gerais e administrativas, que somaram R$35,7  mil em 2021 
(R$35,2 mil em 2020).  Essas refletem o esforço aplicado pela Empresa em conter gastos ao longo de 2021 visando ao 
retorno da normalidade de suas operações. Endividamento - Em 31 de dezembro de 2021 o endividamento bancário 
bruto da DFL fechou em R$ 120,4 mil, sendo seu saldo líquido em torno de R$97,8 mil. O custo consolidado nesta data 
foi de 12,5% a.a., com aproximadamente R$25,4 mil em exposição em dólares. EBITDA - O EBITDA da DFL alcançou 
R$23,4 mil em 2021 (R$6,2 mil em 2020), já confirmando a trajetória de recuperação dos impactos da pandemia percebi-
dos em 2020. Patrimônio Líquido e Dividendos - O  patrimônio  líquido  da  DFL  fechou 2021   em R$60,1  mil  (R$60,1  
mil  em 2020). Houve distribuição de R$2,7 mil em dividendos. A ADMINISTRAÇÃO.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores Expressos em Milhares de Reais - R$)

ATIVO Notas 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5  22.582  34.238 
Contas a receber de clientes líquidas 6  21.999  23.354 
Estoques 7  20.125  14.401 
Impostos a recuperar 8  22.273  16.506 
Adiantamentos concedidos a fornecedores 
e outros 9.1  2.222  2.136 
Despesas pagas antecipadamente 9.2  3.929  1.538 
Total do Ativo Circulante  93.130  92.173 
Ativo Não Circulante
Créditos de impostos de IRPJ e de CSLL 10  35.514  36.862 
Créditos com partes relacionadas 9.3  3.480  2.163 
Imobilizado 11  57.883  59.559 
Intangível 12  21.581  14.052 
Total do Ativo Não Circulante  118.458  112.636 
Total do Ativo  211.588  204.809 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante
Empréstimos e financiamentos a pagar a
  bancos 13  70.128  55.910 
Fornecedores 14  13.264  12.960 
Salários e obrigações sociais 15  8.578  3.878 
Obrigações fiscais 16  3.027  3.132 
Outras contas a pagar 17  2.382  3.199 
Total do Passivo Circulante  97.379  79.079 
Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos a pagar a
  bancos 13  50.238  59.566 
Débitos com partes relacionadas 9.3  1.116  1.039 
Obrigações fiscais parceladas 16  2.080  4.151 
Provisão para contingências 18  635  834 
Total do Passivo Não Circulante  54.069  65.590 
Total do Passivo Circulante e Não
  Circulante  151.448  144.669 
Patrimônio Líquido 
Capital Social 19  66.444  66.444 
Reserva de Lucros-Reserva Legal  434  434 
Prejuízos acumulados  (6.738)  (6.738)
Total do Patrimônio Líquido  60.140  60.140 
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  211.588  204.809 

As Notas Explicativas São Parte Integrante das
Demonstrações Financeiras.

Demonstração de Resultados 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores Expressos em Milhares de Reais-R$, Exceto o Resultado por Ação)
Exercícios Findos em 

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Receita Operacional Líquida 20  124.620  107.721 
Custo dos Produtos Vendidos: 21
. Das atividades produtivas normais  (69.470)  (57.861)
. Despesas de paralisação fabril anormal  (2.136)  (5.603)
. Despesas de impairment com testes para 
Covid e material de embalagem  -  (6.813)
Total dos Custo dos Produtos Vendidos  (71.606)  (70.277)
Lucro Bruto  53.014  37.444 
Receitas (Despesas) Operacionais
Receitas (Despesas) administrativas e
  gerais, líquidas 22  (35.725)  (35.228)
Total das Receitas (Despesas)
  Operacionais Líquidas  (35.725)  (35.228)
Lucro Operacional antes do Resultado
  Financeiro  17.289  2.216 
Resultado Financeiro, Líquido 23  (11.740)  (10.965)
Lucro (Prejuízo) antes dos Impostos
  (IRPJ e da CSLL)  5.549  (8.749)
(Despesa) de impostos (IRPJ e de CSLL)
. (Despesa) de impostos ( IRPJ e CSLL)
   correntes 24  (1.517)  (96)
. (Despesa) de impostos ( IRPJ e CSLL)
   diferidos 10  (1.348)  - 
Total de (Despesa) de Impostos (IRPJ e
  de CSLL)  (2.865)  (96)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  2.684  (8.845)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 
por Ação- Valor Expresso em Reais-
 R$ (Básico e Diluído)  0,01  (0,04)
Capital Social- Número de Ações
  Ordinárias 242.407.725 242.407.725

Demonstração dos Resultados Abrangentes
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores Expressos em Milhares de Reais-R$, Exceto o Resultado por Ação)
Exercícios Findos em 

Notas 31/12/2021 31/12/2020
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 2.684  (8.845)
Outros resultados abrangentes  -  - 
Total dos Resultados Abrangentes do 
Exercício 2.684  (8.845)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 (Valores Expressos em Milhares de Reais-R$)
Reserva de Lucros

Capital Social 
Subscrito e 

Integralizado
 Prejuízos 

Acumulados
Reserva 

Legal

Reserva de 
Retenção 
de Lucros

Total de 
Reserva de 

Lucros

Total do 
Patrimônio 

Líquido 
Saldos do Exercício Findo em 31/12/2019 66.444  - 434 6.189 6.623  73.067 
Dividendos pagos  -  -  -  (4.082)  (4.082)  (4.082)
Prejuízo líquido do exercício  -  (8.845)  -  -  -  (8.845)
Transferência do saldo remanescente da reserva de lucros retidos para
  contrapor parcialmente o prejuízo líquido do exercício  - 2.107  -  (2.107)  (2.107)  - 
Saldos do Exercício Findo em 31/12/2020  66.444  (6.738)  434  -  434  60.140 
Dividendos Pagos por Conta do Lucro do Exercício Corrente  -  (2.684)  -  -  -  (2.684)
Lucro líquido do exercício  -  2.684  -  -  -  2.684 
Saldos do Exercício Findo em 31/12/2021  66.444  (6.738)  434  -  434  60.140 

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício Findos em 31 de 
dezembro 2021 e 2020 (Valores Expressos em Milhares de Reais -R$)

Exercícios Findos em 
31/12/2021 31/12/2020

Atividades Operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  2.684  (8.845)
Ajustes para Conciliar o Resultado às
  Disponibilidades Geradas 
Despesa de depreciação e de amortização  5.124  4.301 
Perdas (recuperação de perdas) estimadas para
  créditos de liquidação duvidosa  746  (27)
Provisão para perdas (Reversão de perdas) de 
estoques substancialmente de testes para Covid-19  (5.375)  9.693 
Despesa de (reversão de) provisão para contingências  (200)  275 
Despesas de impostos (IRPJ e CSLL) diferidos  1.348  - 
Impostos diferidos ativos , tendo como contrapartida 
outras despesas operacionais  -  322 
Lucro do Exercício Ajustado  4.327  5.719 
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos
Contas a receber de clientes 609  2.098 
Estoques  (350)  (5.039)
Impostos a recuperar  (5.767)  (1.145)
Adiantamentos concedidos a fornecedores e outros  (2.478)  (1.347)
Outras contas ativas  -  (543)
Acréscimo (Decréscimo) em Passivos
Fornecedores 303  2.496 
Salários e obrigações sociais a recolher 4.700  879 
Obrigações fiscais a recolher  (105)  (3.268)
Outras contas a pagar  (816)  (427)
Obrigações fiscais parceladas a recolher  (2.070)  - 
Provisão IRPJ e CSLL  -  (137)
Débitos com partes relacionadas 77  394 
Total do Caixa (Utilizado) nas Atividades
  Operacionais  (1.570)  (320)
Atividades de Investimentos
Adições de ativos imobilizados e intangíveis  (10.978)  (20.304)
Baixas e transferência de ativos imobilizados e
  ativos intangíveis  2  - 
Total do Caixa (Utilizado) nas Atividades de
  Investimentos  (10.976)  (20.304)
Atividades de Financiamentos
Adições líquidas de empréstimos e financiamentos a
  pagar a bancos  4.891 56.136
Dividendos pagos  (2.684)  (4.082)
Dividendos pagos antecipadamente  (1.317)  - 
Total do Caixa Gerado pelas Atividades de
  Financiamentos  890  52.054 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes
  de Caixa  (11.656)  31.430 
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício  34.238 2.808
No final do exercício  22.582 34.238
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes
  de Caixa  (11.656)  31.430 

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores Expressos 

em Milhares de Reais-R$, Exceto Quando Indicado de Outro Modo)
1. Contexto Operacional: A DFL Indústria e Comércio S.A. é uma sociedade 
anônima de capital fechado, fundada em 1938, com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e que tem como atividade a fabricação, im-
portação, exportação, distribuição e a comercialização de medicamentos, 
correlatos e saneantes, como também a importação de insumos farmacêuticos 
para o fim de aplicações nos produtos a serem comercializados. Ao partir do 
ano de 2020 a Companhia retomou de forma vigorosa seus investimentos em 
desenvolvimento de um cabedal científico, tecnológico e de inovação. Essas 
medidas têm também incluído um amplo programa de registro de seus produtos 
em novos mercados, através do investimento em capital humano, organizacio-
nal e processos técnicos que proporcionarão gradualmente a entrada da marca 
em países ainda não atendidos por nossa rede de distribuição. A Administração 
da Companhia tem adotado como visão estratégica para os próximos anos 
caminhar em direção à implementação de uma rede de inovação aberta, tor-
nando-se um agente direto na ligação entre pesquisa e desenvolvimento aca-
dêmico e a aplicação prática dessas novas tecnologias através da utilização de 
seus produtos – modelo este adotado por grandes empresas do setor farma-
cêutico ao longo de mais de uma década em parques tecnológicos nos Estados 
Unidos e Europa. 2. Sumário das Práticas Contábeis: 2.1. Base de Prepara-
ção e de Apresentação das Demonstrações Financeiras - A Companhia 
adota as práticas contábeis aplicáveis no Brasil estabelecidas pela Lei das 
Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e suas devidas alterações (Leis nos 
11.638/2007 e 11.941/2009). As demonstrações financeiras foram elaboradas 
de acordo com as normas internacionais do relatório financeiro (International 
Financial Reporting Standards-IFRS), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board-IASB e pelos pronunciamentos contábeis denominados de 
CPC (que formam as conhecidas práticas contábeis adotadas no Brasil), sendo 
esses CPCs integralmente aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A elaboração das de-
monstrações financeiras em conformidade com os CPCs exige a utilização de 
determinadas estimativas contábeis essenciais. Requer, ainda, que a adminis-
tração julgue a maneira mais apropriada para a aplicação das políticas contábeis. 
Estimativas contábeis e premissas econômicas e financeiras são revistas de 
uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são 
reconhecidas no exercício em que elas são revisadas e em quaisquer exercícios 
futuros afetados. As demonstrações financeiras incluem várias estimativas e 
premissas, incluindo, mas não limitado à adequação da: • Provisão para perdas 
esperadas com créditos de liquidação duvidosa; • Provisão para estoques ob-
soletos ou de giro lento; • Estimativa de valor justo de instrumentos financeiros; 
• Depreciação e amortização; • Perda por valor não recuperável de ativos não 
financeiros e financeiros; • Vida útil dos ativos imobilizados e dos ativos intan-
gíveis; • Avaliação da realização de créditos fiscais (impostos) diferidos de IRPJ 
e de CSLL; e • Provisão para contingências. Os agrupamentos de contas das 
demonstrações financeiras da Companhia que requerem maior nível de julga-
mento, complexidade e de premissas e estimativas significativas estão divulga-
das nas notas explicativas que abrangem as citadas contas. Destacamos a 
seguir, as principais práticas contábeis adotadas pela Companhia conforme 
normas do IFRS e práticas contábeis adotadas no Brasil: 2.2.1. Reconheci-
mento da Receita e Apresentação do Resultado - Receita de vendas- A 
receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econô-
micos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de 
forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contrapres-
tação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos 
sobre vendas. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os 
critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou principal 
e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos 
de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos 
antes de haver reconhecimento de receita. Receita de Venda de Produtos - A 
receita de vendas de produtos é reconhecida quando os riscos e benefícios 
significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador, o 
que geralmente ocorre na sua entrega. Destacamos os principais pontos: Essa 
nova norma estabeleceu um modelo de cinco etapas para contabilização das 
receitas decorrentes de contratos com clientes. De acordo com o CPC 47 a 
receita deve ser reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma 
Companhia espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços 
para um cliente. Uma entidade reconhece receitas de acordo com esse princípio 
básico por meio da cumulativa observância aos seguintes passos: Passo 1: 
Identificar o (s) contrato (s) com um cliente- um contrato é um acordo entre duas 
ou mais partes que cria direitos e obrigações exequíveis. Os requisitos do CPC 
47/IFRS15 se aplicam a todo contrato que tenha sido celebrado com um cliente 
e que atenda critérios específicos; Passo 2: Identificar as obrigações de desem-
penho no contrato- um contrato inclui promessas de transferência de produtos 
ou serviços a um cliente. Se esses produtos ou serviços forem distintos, as 
promessas constituem obrigações de desempenho e são contabilizadas sepa-
radamente; Passo 3: Determinar o preço da transação- o preço da transação é 
o valor da contraprestação em um contrato ao qual uma entidade espera ter 
direito em troca de transferir produtos ou serviços prometidos a um cliente; 
Passo 4: Alocar o preço de transação as obrigações de desempenho no con-
trato - uma entidade normalmente aloca o preço da transação a cada obrigação 
de desempenho com base nos preços de venda individuais relativos de cada 
bem ou serviço distinto prometido no contrato; e Passo 5: Reconhecer a recei-
ta quando (ou à medida que) a entidade satisfizer uma obrigação de desempe-
nho- A Companhia reconhecem receitas quando (ou à medida que) satisfaz uma 
obrigação de desempenho ao transferir um bem ou serviço prometido a um 
cliente (o que ocorre quando o cliente obtém o controle desse bem ou serviço). 
O valor da receita reconhecida é o valor alocado a obrigação de desempenho 

satisfeita. Receitas Financeiras- As receitas financeiras abrangem receitas de 
juros de aplicações financeiras, ganhos na alienação de ativos financeiros e 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, por meio do 
método da taxa de juros efetivos. Receitas, Custos e Despesas- O resultado 
das operações (receitas, custos e despesas) é apurado de acordo com o prin-
cípio da competência de exercícios. Despesas Financeiras- As despesas de 
natureza financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e finan-
ciamentos, líquidas do desconto a valor presente das provisões, quando apli-
cáveis, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impair-
ment) reconhecidas nos ativos financeiros. Custos de empréstimos que não são 
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo quali-
ficável são mensurados no resultado por meio do método da taxa de juros efe-
tiva. As receitas e as despesas de variações cambiais são reportadas no resul-
tado da Companhia numa base separada. 2.2.2. Tributação das Transações 
Econômicas e Financeiras - Impostos sobre Receitas de Vendas e Receitas 
Financeiras - Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos im-
postos sobre vendas, exceto: • Quando os impostos sobre vendas incorridos na 
compra de bens ou serviços não forem recuperáveis junto às autoridades fiscais, 
hipótese em que eles são reconhecidos como parte do custo de aquisição do 
ativo ou do item de despesa, conforme o caso; e • Quando os valores a receber 
e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas, 
e o valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído 
como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. 
Impostos Indiretos - As receitas de vendas de produtos no Brasil estão sujeitas 
aos impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas a seguir apre-
sentadas. Os encargos são contabilizados como deduções de vendas. Os 
créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS e da COFINS são contabi-
lizados reduzindo o custo dos produtos vendidos. Os seguintes impostos indi-
retos se aplicam à Companhia: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Programa de In-
tegração Social Não Cumulativo (PIS); e Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social Não Cumulativo (COFINS). Impostos diretos-Imposto de 
renda (IRPJ) e Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL): (Despesas) ou 
Receitas Correntes e Diferidas de IRPJ e de CSLL – O IRPJ e a CSLL corrente 
e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicio-
nal de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil para o IRPJ e de 
9% sobre o lucro tributável para CSLL, e consideram, quando aplicável, a 
compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e base negativa de CSLL, limitada a 
30% do lucro real fiscal bruto auferido em cada ano calendário. A (despesa) ou 
receita de IRPJ e da CSLL compreende os impostos correntes e diferidos. O 
IRPJ e a CSLL corrente e diferida são reconhecidos no resultado, a menos que 
estejam relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido 
na conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial. Impostos Correntes de IRPJ e 
CSLL- Ativos e passivos tributários correntes do último período e de anos ante-
riores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as auto-
ridades fiscais, e são demonstrados no ativo circulante ou no passivo circulan-
te, independente da previsão de sua realização e/ou liquidação. As alíquotas 
de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas 
que estão em vigor na data do balanço. Os impostos correntes são os impostos 
a pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou prejuízo tributável de IRPJ e 
base negativa de CSLL, respectivamente do exercício, a taxas de impostos 
decretadas na data da apresentação das demonstrações financeiras. Impostos 
Diferidos Ativos e Passivos de IRPJ e de CSLL- Impostos diferidos são gerados 
por diferenças temporárias na data do balanço patrimonial entre as bases fiscais 
de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são 
reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias, exceto quando 
os impostos diferidos passivos de IRPJ e de CSLL surgem do reconhecimento 
inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em uma transação que não for uma 
combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou 
o lucro ou prejuízo fiscal de IRPJ e de base negativa de CSLL. Impostos diferidos 
ativos e passivos de IRPJ e CSLL estão reconhecidos no passivo não circulan-
te e são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano 
em que o passivo será liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) 
que foram promulgadas na data do balanço. Impostos diferidos ativos e passivos 
de IRPJ e CSLL relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio 
líquido (PL) em conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial também são registra-
dos no PL, e não em conta de resultado. 2.2.3. Ativos e Passivos Contingen-
tes e Obrigações legais - As práticas contábeis para registro e divulgação de 
ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: Ativos 
Contingentes- são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões 
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos 
prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; Passivos Contingentes- 
são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passi-
vos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados 
em nota explicativa, e os passivos contingentes avaliados como de perdas re-
motas não são provisionados e nem divulgados; e Obrigações Legais- são re-
gistradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades 
de êxito dos processos em que a Companhia questiona a constitucionalidade 
dos tributos. 2.2.4. Instrumentos Financeiros - Os instrumentos financeiros 
somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte 
das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, 
são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transa-
ção que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão (quando 
aplicável). Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de 
acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e 
passivos financeiros. Ajuste a Valor Presente: Os ativos e passivos monetários 

são sujeitos à avaliação do impacto de ajuste a valor presente no registro inicial 
da transação, levando em consideração os fluxos de caixa contratuais, a taxa 
de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos 
e as taxas praticadas no mercado para transações semelhantes. Subsequen-
temente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas finan-
ceiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em 
relação aos fluxos de caixa contratuais. A Companhia avalia periodicamente o 
efeito deste procedimento. Instrumentos Financeiros Derivativos: A Com-
panhia não fez uso de instrumentos financeiros derivativos durante o período e 
exercício findos em 31/12/2021 e 31/12/2020. Vide outros comentários sobre 
instrumentos financeiros na nota 26. 2.2.5. Operações de Arrendamento 
Mercantil-CPC 06 (R2)/IFRS16 - Os direitos de uso por arrendamentos e os 
respectivos passivos de arrendamentos são contabilizados desde 01/01/2019 
para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os 
operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados 
contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. 2.2.7. Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos Financeiros - Um ativo financeiro não mensurado pelo 
valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para 
apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recu-
perável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objeti-
va indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do 
ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa 
futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evi-
dência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não 
pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do 
valor devido a Companhia sobre condições de que esse não consideraria em 
outras transações indicações de que o devedor ou emissor entrará em proces-
so de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além 
disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado 
em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução 
ao valor recuperável. A Companhia considera evidência de perda de valor para 
recebíveis tanto no nível individualizado como no nível coletivo. Todos os rece-
bíveis individualmente significativos são avaliados quanto à perda de valor es-
pecífico. Todos os recebíveis individualmente significativos identificados como 
não tendo sofrido perda de valor individualmente são então avaliados coletiva-
mente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido 
ainda identificada. Recebíveis que não são individualmente importantes são 
avaliados coletivamente quanto à perda de valor por agrupamento conjunto 
desses títulos com características de risco similares. Ao avaliar a perda de valor 
recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza tendências históricas da 
probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de 
perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração quanto 
às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as 
perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas 
tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um 
ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença 
entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados 
descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconheci-
das no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra os respectivos 
recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhe-
cidos por meio da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indi-
ca reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e re-
gistrada no resultado. 2.2.8. Transações em Moeda Estrangeira - As transações 
em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda 
funcional em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários (fi-
nanceiros) denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de 
câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço. Todas as diferenças 
são registradas na demonstração do resultado. Os ativos e passivos não mo-
netários (não financeiros) mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas datas das 
transações iniciais. Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda 
estrangeira são convertidos utilizando as taxas de câmbio em vigor na data em 
que o valor justo foi determinado. 2.2.9. Moeda Funcional e de Apresentação 
das Demonstrações Financeiras - As demonstrações financeiras da Compa-
nhia são apresentadas em Reais (R$), que é a sua moeda funcional e de apre-
sentação. Ainda, todas as informações financeiras apresentadas em reais foram 
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021, foram 
autorizadas para serem emitidas pela diretoria estatutária da Companhia em 
04/04/2022. 2.2.10. Caixa e Equivalentes de Caixa - Na rubrica de caixa e 
equivalentes de caixa, estão registrados os saldos de caixa. Este saldo apre-
senta liquidez imediata e apresentam risco insignificante de mudanças de valor. 
2.2.11. Contas a Receber de Clientes - A provisão para perda estimada com 
créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado sufi-
ciente pela Administração da Companhia para fazer face às eventuais perdas 
na realização dos créditos e teve como critério a análise individual dos saldos 
de clientes com risco de inadimplência. 2.2.12. Estoques - Os estoques são 
mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido ajustado 
ao valor das eventuais perdas. O custo dos estoques é baseado no princípio do 
custo médio e inclui os gastos incorridos na aquisição de estoques e de outros 
custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. O 
valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso normal dos 
negócios, menos custos estimados necessários para a realização da venda. A 
Provisão para estoques obsoletos ou de giro lento foram constituídas conforme 
politicas contábeis estabelecidas e são consideradas suficientes pela Adminis-
tração da Companhia. 2.2.13. Imobilizado - Registrados ao custo de aquisição 
ou formação, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável, se for o caso. Depreciação é calculada de forma 
linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam em consideração a vida 
útil estimada dos bens, conforme descrito abaixo:
Rubrica Contábil Taxa de Depreciação
Edifícios 25 anos ou 4% a.a.
Máquinas e equipamentos 10 anos ou 10% a.a.
Móveis e utensílios 10 anos ou 10% a.a.
Equipamentos de informática 5 anos ou 20% a.a.
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Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda 
resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor lí-
quido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do 
resultado do período em que o ativo for baixado. Durante os os exercícios findos 
em 31/12/2021 e 31/12/2020 a Companhia não verificou a existência de indica-
dores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor 
recuperável e, consequentemente, nenhuma Provisão para perdas (“Impair-
ment”) por valor não recuperável de ativos imobilizados foi julgada necessária. 
2.2.14. Intangível - tAtivos intangíveis são mensurados ao custo no momento 
do seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangí-
veis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas 
acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis com vida útil definida são 
amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda por 
redução no valor recuperável, sempre que houver indicação de perda de valor 
econômico do ativo. O exercício e o método de amortização para um ativo in-
tangível com vida útil definida são revisados no mínimo ao final de cada exercí-
cio social, que ocorre em 31 de dezembro de cada ano. Mudanças na vida útil 
estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses 
ativos são contabilizadas por meio de mudanças no exercício ou método de 
amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas 
contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida útil definida é reconhe-
cida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a 
utilização do ativo intangível. Ganhos ou perdas resultantes da baixa de um 
ativo intangível são mensurados como diferença entre o valor líquido obtido da 
venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do re-
sultado no momento da baixa do ativo. Os principais ativos intangíveis referem-
se a softwares amortizados ao longo de sua vida útil estimada em 5 anos. A 
Companhia não possui ativos intangíveis gerados internamente. 2.2.15. Perda 
(“Impairment”) por Redução ao Valor Recuperável de Ativos Não Finan-
ceiros - A Administração da Companhia revisa anualmente o valor contábil lí-
quido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterio-
ração (“impairment”) ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências 
identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída 
provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recupe-
rável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de 
caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de 
venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros esti-
mados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de juros de 
desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital da 
Companhia para o setor em que opera a unidade geradora de caixa. O valor lí-
quido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de 
venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhece-
doras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, 
quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um 
mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. 
2.2.16. Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes - Um ativo 
é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômico-futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. Por outro lado, um passivo é reconhecido 
no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado sendo provável que um re-
curso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e pas-
sivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação 
é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstra-
dos como não circulantes. Os ativos são demonstrados pelos valores de reali-
zação, e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, se 
aplicável, os rendimentos, encargos e variações monetárias correspondentes. 
A apropriação dos rendimentos e encargos mensais pactuados é calculada pelo 
método linear. Os rendimentos ou encargos proporcionais aos dias decorridos 
no mês da contratação das operações são apropriados dentro do próprio mês, 
pro-rata dia. A administração da Companhia não identificou a necessidade de 
constituição de Ajuste a valor presente (AVP) de seus ativos e passivos confor-
me previsto no CPC12. 2.2.17. Lucro (Prejuízo) por Ação do Capital Social 
(Básico e Diluído) - O lucro (prejuízo) por ação (básico e diluído) do capital 
social é calculado por meio do resultado do período e/ou exercício atribuível aos 
Acionistas da Companhia. 3. Novas Normas, Revisões e Interpretações 
Emitidas: I. Pronunciamentos Novos ou Revisados Aplicados pela Primei-
ra Vez em 2021 - Os principais normativos alterados, emitidos ou em discussão 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e pelo Comitê de Pro-
nunciamentos contábeis (“CPC”), são as seguintes: a) Reforma da Taxa de 
Juros de Referência-IBOR “Fase 2” (Alterações para IFRS 9, IAS 39, IFRS 
7, IFRS 4 e IFRS 16): Essas alterações a várias normas IFRS são obrigatórias 
para períodos iniciados a partir de 01/01/2021 e complementam as realizadas 
em 2019 (“fase 1”). As alterações proporcionaram alívio à Companhia, em rela-
ção a certos empréstimos, cujos termos contratuais são afetados pela reforma 
da taxa de juros de referência. b) Impactos da COVID-19 nas Concessões de 
Aluguel (Alterações a IFRS 16): A partir de junho de 2020, e depois a partir de 
março de 2021, a IFRS 16/CPC 06 (R2) foi alterada para incluir um expediente 
prático para os locatários que contabilizam as concessões de aluguel obtidas 
dos locadores como consequência direta da pandemia do COVID-19 e satisfa-
zem todas as seguintes condições:  i. a alteração nos pagamentos do arrenda-
mento resulta em uma contraprestação revista para o arrendamento que é 
substancialmente igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento 
imediatamente prévia à alteração;  ii. qualquer redução nos pagamentos de 
arrendamento afeta apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes 
à 30 de junho de 2022; e iii. não há alteração substancial de outros termos e 
condições do contrato de arrendamento. O efeito da aplicação dos expedientes 
práticos de adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) são divulgados na nota explicativa 
nº 13. As alterações descritas acima nesse subitem I, especificamente nas letras 
a e b) não produziram impactos relevantes nas demonstrações financeiras. II. 
Novas normas, Revisões e Interpretações Emitidas que Ainda Não Estavam 
em Vigor em 31/12/2021 - a) Contratos Onerosos –Custo de Cumprimento 
de Contrato (Alterações à IAS 37); Aplicam-se a períodos anuais com início 
em ou após 01/01/2022 para contratos existentes na data em que as alterações 
forem aplicadas pela primeira vez. A alteração determina de forma específica 
quais custos devem ser considerados ao calcular o custo de cumprimento de 
um contrato. A Companhia não espera impactos significativos quando da adoção 
desta norma. b) Outras Normas - Para as seguintes normas ou alterações a 
Diretoria da Companhia ainda não determinou se haverá impactos significativos 
nas suas demonstrações contábeis; a saber: • Alteração na norma IAS 16 Imo-
bilizado–Classificação do resultado gerado antes do imobilizado estar nas 
condições projetadas de uso. Ela esclarece aspectos a serem considerados 
para a classificação de itens produzidos antes do imobilizado estar nas condições 
previstas de uso. Esta alteração da norma é efetiva para exercícios iniciados 
em/ou após 01/01/2022; • Melhorias anuais nas Normas IFRS 2018-2020 efeti-
va para períodos iniciados em ou após 01/01/2022. Essa norma efetua alterações 
no IFRS 1, abordando aspectos de primeira adoção em uma controlada; tais 
como: IFRS 9-Instrumentos Financeiros, comenta sobre o critério do teste de 
10% para a reversão de passivos financeiros; IFRS 16-Arrendamentos, contem-
pla exemplos ilustrativos de arrendamento mercantil e IAS 41-Agricultura, ex-
plica aspectos de mensuração a valor justo. Estas alterações da norma são 
efetivas para exercícios iniciados em/ou após 01/01/2022; • Alteração nas normas 
IFRS 3- Combinação de Negócios–Nelas estão incluídas, também, a exigência 
de que, para obrigações dentro do escopo da IAS 37-Provisões, Passivos Con-
tingentes e Ativos Contingentes, o comprador a aplica para determinar se há 
obrigação presente na data de aquisição em virtude de eventos passados. Para 
um tributo dentro do escopo da IFRIC 21–Tributos, o comprador o aplica para 
determinar se o evento que resultou na obrigação de pagar o tributo ocorreu até 
a data de aquisição. Finalmente, as alterações acrescentam uma declaração 
explícita de que o comprador não reconhece ativos contingentes adquiridos em 
uma combinação de negócios. • As alterações são aplicáveis a combinações de 
negócios cuja data de aquisição ocorra em ou após o início do primeiro período 
de relatório iniciado em ou após 01/01/2022. A adoção antecipada é permitida 
se a entidade também adotar todas as outras referências atualizadas (publicada 
em conjunto com a Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro-CPC 02 (R2) 
na mesma data ou antes. Essas alterações não tiveram impacto sobre as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, mas podem 
impactar períodos futuros caso a Companhia ingresse em quaisquer combina-
ções de negócios; • Alteração na norma IAS 8– Políticas Contábeis, Mudança 
de Estimativa e Retificação de Erro: altera a definição de estimativa contábil, 
que passou a ser considerada como “valores monetários nas demonstrações 
contábeis sujeitos à incerteza na mensuração”, efetiva para períodos iniciados 
em ou após 01/01/2023; • Alteração na norma IAS 12–Tributos sobre o Lucro 
(IRPJ e CSLL): traz exceção adicional da isenção de reconhecimento inicial dos 
impostos de renda diferido relacionados a ativos e passivos resultante de uma 
única transação, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; • Alte-
ração na norma IFRS 4- Extensão das isenções temporárias da aplicação da 
IFRS 9-Instrumentos Financeiros para seguradoras. Esclarece aspectos refe-
rentes a contratos de seguro e a isenção temporária de aplicação da norma IFRS 
9 para seguradoras, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023; e 
• Alteração na norma IAS 1 (CPC 26)- Apresentação das Demonstrações Con-
tábeis Classificação de passivos como Circulante ou Não-circulante. Os pará-
grafos 69 a 76 desse IAS alterados especificam os requisitos como se proceder, 
elas esclarecem: a) o que significa um direito de postergar a liquidação; b) que 
o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; c) que essa classi-
ficação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito 
de postergação; e d) que somente se um derivativo embutido em um passivo 
conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo 
não afetariam sua classificação. As citadas modificações são válidas para perí-
odos iniciados a partir de 01/01/2023 e devem ser aplicadas retrospectivamen-
te. Atualmente, a Companhia avaliam o impacto que essas alterações terão na 
sua prática atual. Alteração na norma IFRS 17–Contratos de Seguro: inclui es-
clarecimentos de aspectos referentes para esses contratos. O seu objetivo 
geral é o de fornecer um modelo contábil para contratos de seguro que seja mais 
útil e consistente para as seguradoras. Ela vigora para períodos iniciados a 
partir de 01/01/2023, sendo necessária a apresentação de valores comparativos. 
A sua adoção antecipada é permitida se a entidade adotar também a IFRS 
9-Instrumentos Financeiros e a IFRS 15-Receita de Contrato com Cliente na 
mesma data ou antes da adoção inicial dessa norma. Ela, não se aplica à Com-
panhia. Excluído o comentário efetuado no IFRS17, que não se aplica à Com-
panhia os normativos em discussão no IASB ou com data de vigência estabele-
cida em exercício futuro, a Companhia estão acompanhando as discussões e 
até o momento não identificou a possibilidade de ocorrência de impactos signi-
ficativos nas suas demonstrações financeiras. Durante o exercício de 2021 a 
Companhia aplicou diversas alterações e novas interpretações às IFRSs e aos 
CPCs emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que entraram obriga-
toriamente em vigor no exercício iniciado em 01/01/2021. O impacto da adoção 
de novas normas e interpretações, bem como as novas políticas contábeis são 
divulgadas a seguir. • Definição de negócios (alterações ao IFRS 3); • Reforma 
da taxa de juros referenciais (alterações ao IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7); • Alterações 
a referências à estrutura conceitual básica (várias normas); • Concessões rela-
cionadas à Covid-19 (alterações à IFRS 16). Novas normas, alterações e inter-
pretações às normas existentes que não são efetivas ainda e não foram adota-
das antecipadamente pela Companhia (para as quais não se espera impactos 
significativos no período de adoção inicial e que, portanto, divulgações adicionais 
não estão sendo efetuadas): • Alterações ao IFRS 17-Contratos de seguros 

(alterações ao IFRS 17 e IFRS 4); • Referências à Estrutura Conceitual; e • 
Contratos onerosos-Custo de cumprimento de um contrato (alterações ao IAS 
37). As demais alterações não trouxeram efeitos nas demonstrações financeiras 
da Companhia. Adicionalmente o IASB trabalha com a emissão de novos pro-
nunciamento e revisão de pronunciamentos contábeis existentes, os quais en-
trarão em vigência somente em 01/01/2023 com a convergência dos pronuncia-
mento pelo CPC. III. Efeitos da Pandemia Provocada pelo COVID-19 - Em 31 
de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o 
corona vírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Em 11 de março 
a mesma organização elevou a classificação do surto para pandemia, devido 
ao seu alcance global. Esse surto desencadeou decisões significativas de go-
vernos e entidades do setor privado, que somadas ao seu impacto potencial, 
aumentou o grau de incerteza para os agentes econômicos e pode gerar os 
impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 
. Considerando a situação atual da disseminação do surto, entendemos que a 
nossa projeção de receitas, despesas e dos fluxos de caixa operacionais para 
o ano de 2020 será revisada e serão tomadas as providências necessárias para 
a correção de rumos e para a estabilização econômica e financeira que se fize-
rem necessárias. A Administração avalia de forma constante o impacto do 
surto nas operações e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com 
o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do 
surto nas operações e nas demonstrações financeiras . Até a data de autorização 
para emissão dessas demonstrações financeiras , as seguintes medidas foram 
tomadas: i) Quanto ao risco operacional, aumentamos do número de funcioná-
rios elegíveis a trabalhar de forma remota, fornecendo-lhes as ferramentas 
tecnológicas necessárias para que possam exercer plenamente suas atividades, 
de forma remota em qualquer lugar fora da Companhia, sem que haja qualquer 
prejuízo a continuidade dos negócios. Os testes já foram efetuados e a Compa-
nhia está preparada para colocar 100% dessa força de trabalho em regime de 
trabalho remoto, caso isso seja tornado obrigatório pelas autoridades ou por 
necessidade de preservar seus colaboradores. ii) horários flexíveis de entrada 
e saída dos colaboradores nos escritórios da Companhia. A Administração 
também fez uma avaliação geral do cenário atual e considerou: (i) o estágio de 
disseminação do vírus trata-se de um evento novo, sem precedentes, nunca 
visto na história contemporânea mundial; (ii) todos os Governos estaduais, 
municipais e federal ainda se encontram em fase de análise, ajustamento e 
adoção de medidas e, por isso, é impraticável saber nesse momento quantas 
medidas serão adotadas e a extensão das mesmas; (iii) a instabilidade causada 
no mercado não pode ser seguramente medida, visto o grau de volatilidade 
causada por um cenário de stress. Com base nisso, foi concluído que não é 
possível, até a data de emissão destas demonstrações financeiras , mensurar 
ou antecipar os eventuais impactos econômico-financeiros presentes ou futuros 
decorrentes da pandemia do COVID-19. A Companhia está trabalhando com 
foco para superar todas as dificuldades temporárias tendo sempre como priori-
dade a segurança de seus colaboradores, o atendimento dos seus clientes, e a 
manutenção de sua saúde financeira e resultados. 4. Demonstrações Fluxos 
de Caixa (DFC): As Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC) dos exercícios 
findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 estão apresentadas pelo método indireto 
nos termos permitidos pelo CPC 03- Demonstração dos Fluxos de Caixa.
5. Caixa e equivalentes de caixa:
Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
Caixa - -
Bancos conta corrente de movimento 9.934 24.32
Aplicações financeiras (a) 12.648 9.915
Total 22.582 34.238
(a) Representado por papéis de renda fixa indexado ao CDI- Certificado de depó-
sito interbancário, cujos vencimentos são inferiores a 90 dias a contar da data da 
sua contratação e com taxas de remuneração de até 100%, além de poupança.
6. Contas a receber de clientes:
Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
Clientes nacionais 15.485 21.135
Clientes do exterior (Denominadas em Dólar e Euro) 8.809 3.768
Total  a receber   bruto 24.294 24.903
Provisão para créditos de liquidação duvidosa-PCLD (2.295) (1.549)
Total  receber  líquido 21.999 23.354
Contas a Receber de Clientes, Líquido de PCLD 31/12/2021 31/12/2020
Vencidos: 264 119
Até 30 dias 6 37
De 31 a 60 dias - 132
De 61 a 90 dias 10 641
De 91 a 180 dias - 1
De 181 a 360 dias 10 1.606

290 2.536
A vencer:
Até 30 dias 11.086 11.287
De 31 a 60 dias 6.848 6.141
De 61 a 90 dias 2.823 2.698
De 91 a 180 dias 952 692

21.709 20.818
Total  Geral 21.999 23.354
A Companhia constituiu suficientemente a provisão para perdas estimadas com 
créditos de liquidação duvidosa conforme sua política contábil, visando suprir 
eventuais perdas na realização dos créditos. A movimentação dessa provisão 
está demonstrada a seguir:
Movimentação da PCLD 31/12/2021
Saldos em 31/12/2019 (1.576)
Redução da provisão no exercício 27
Saldos em 31/12/2020 (1.549)
Aumentos da provisão no exercício (746)
Saldos em 31/12/2021 (2.295)
7. Estoques:
Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
Produtos acabados 6.402 12.098
Produtos em processo de produção 6.474 3.827
Matérias-primas 4.462 2.168
Materiais de embalagens 5.942 5.338
Outros estoques 1.164 663
Total dos saldos brutos dos estoques 24.444 24.094
Total dos saldos dos estoques líquidos 20.125 14.401
Provisão para perda  de estoques de testes rápidos
  para Covid-19 e de material de embalagem (4.319) (9.6930
Total dos saldos dos estoques líquidos 20.125 14.401
Os produtos acabados e em processo de produção são avaliados pelo custo 
médio de produção; enquanto as matérias-primas, materiais de embalagens 
e os outros estoques são valorizados pelo custo médio de aquisição, os quais 
são inferiores aos seus valores de realização ou de reposição. A Companhia 
efetua inventários mensais e avalia se existem produtos com pouca ou baixa 
movimentação, obsoletos ou danificados. Vide a seguir a movimentação da conta 
Provisão para perda de estoques obsoletos e de giro lento:
Saldo em 31/12/2019 -
Complemento de provisão (9.693)
Saldo em 31/12/2020 (9.693)
Reversão de provisão 5.374
Saldo em 31/12/2021 (4.319)
8. Impostos a recuperar: 
Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
COFINS- Contribuição para Financiamento da
  Seguridade Social 12.258 9.957
PIS-Programa de Integração Social 2.190 1.623
Total de COFINS e PIS a Recuperar (a) 14.448 11.580
IRPJ e CSLL- Imposto de Renda e Contribuição
  Social sobre o Lucro 5.635 2.898
Ressarcimento de PIS e COFINS sobre base de
  cálculo de ICMS 823 700
IPI- Imposto sobre Produtos Industrializados 969 754
ICMS (regular, sobre aquisição de imobilizado e de
  substituição tributária) 398 490
Créditos do REINTEGRA - 84
Total 22.273 16.506
(a) Para o valor de R$3.785 de Créditos de COFINS e PIS supostamente pres-
critos, os nossos advogados externos , classificaram como sendo possível o 
êxito da discussão mantida na esfera administrativa, tendo em vista que não 
houve decisões sobre as manifestações de inconformidade expressas pela 
Companhia. Isto posto, eles assinalam: efetuar a” baixa por caducidade destes 
créditos” antes da definição da sua validade seria muito conservadora nessa 
fase administrativa. 9. Outras contas ativas circulantes e não circulantes:
9.1. Adiantamentos concedidos a fornecedores e outros adiantamentos:
Descrição da Conta 31/12/2021 31/12/2020
Adiantamentos a fornecedores nacionais e outros 64 165
Adiantamentos a fornecedores no exterior para aqui-
sição de insumos 2.050 1.862
Importação em andamento 108 109
Total 2.222 2.136
9.2. Despesas pagas antecipadamente
Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
Despesas pagas antecipadamente (a) 3.929 1.538
Total 3.929 1.538
(a) Refere-se prêmios de seguros, adiantamentos de férias, adiantamentos de 
vale-transporte, assistência médica e adiantamentos de viagens.
9.3. Créditos com partes relacionadas
Créditos com  partes relacionadas 31/12/2021 31/12/2020
Pessoas físicas (a) 3.480 2.163
Total 3.480 2.163
(a) Valores adiantados no passado à acionistas e/ou ex-acionistas pessoas 
físicas, sem incidência de juros pactuada entre as partes; Esse valor será reco-
nhecido como despesa ao longo de 2022, a medida que sua realização ocorra 
no decorrer das operações da empresa. No exercício findo em 31/12/2021, a 
Companhia obteve lucro líquido de R$2.683, que serviu de base para absorver 
parcialmente aos dividendos antecipados no exercício corrente de 2021 de 
R$4.000; portanto remanescendo um saldo de R$1.317 a compensar futuramen-
te, que somado aos créditos provenientes de exercícios anteriores de R$2.163 
totalizam em 31/12/2021 a cifra total de R$3.480.
Débitos com  partes relacionadas 31/12/2021 31/12/2020
Pessoas jurídicas (mútuo passivo mantido com a
  parte relacionada Friburgo Limited) 1.116 1.039
Total 1.116 1.039
10. Créditos fiscais de impostos (Impostos diferidos ativos) de IRPJ e CSLL: 
Nos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020, a Companhia constituiu 
créditos fiscais de IRPJ e de CSLL sobre diferenças temporárias de prejuízos 
fiscais de IRPJ e base negativa de CSLL totalizando R$35.514 e R$36.862, os 
quais foram calculados com base nas alíquotas de 25% e 9%, respectivamente.  
Vide a seguir composição do saldo, expectativa de realização dos créditos fiscais 
por ano e movimentação da conta:

10.1. Composição e demonstração do saldo dessa conta: 
31/12/2021 31/12/2020

Base de cálculo- Prejuízos fiscais - IRPJ 106.742 115.192
Base de cálculo- Base negativa da CSLL 98.093 89.600
Créditos fiscais apurados e contabilizados
CSLL-9% sobre a base de cálculo 8.828 8.064
IRPJ-25% sobre a base de cálculo 26.686 28.798
Total dos créditos fiscais diferidos de IRPJ e de CSLL 35.514 36.862
10.2. Expectativa de realização futura dos créditos fiscais diferidos de 
IRPJ e CSLL por ano. Baseado em nossos estudos técnicos elaborados em 
31/12/2021, esperamos realizar tais créditos tributários (impostos diferidos ativos) 
conforme demonstrado a seguir:
Realização de créditos tributários por ano 31/12/2021 31/12/2020
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 - 322
Exercício a findar-se em 31/12/2022 1.353 4.074
Exercício a findar-se em 31/12/2023 3.435 5.190
Exercício a findar-se em 31/12/2024 7.233 6.500
Exercício a findar-se em 31/12/2025 9.162 8.035
Exercício a findar-se em 31/12/2026 10.904 12.741
Exercício a findar-se em 31/12/2027 3.427 -
Valor total do crédito contabilizado 35.514 36.862
10.3. Movimentação da conta- A movimentação dessa conta está demonstrada 
a seguir:
Saldo em 31/12/2019 37.184
IRPJ e CSLL  compensados (322)
Saldo em 31/12/2020 36.862
IRPJ e CSLL  compensados (1.348)
Saldo em 30/09/2021 35.514
11. Imobilizado: 
11.1 Composição do imobilizado em 31/12/2021 e 31/12/2020:

Descrição da Conta

Taxa 
de de-
prec. Custo

Deprec. 
acumu-

lada 31/12/2021 31/12/2020
Terrenos - 1.652 - 1.652 1.652
Edificações 4% 48.353 (16.711) 31.642 27.056
Máquinas e equipamentos 10% 18.248 (16.027) 2.221 3.812
Equipamentos  e acessórios 10% 9.489 (6.651) 2.838 2.511
Móveis e utensílios 20% 2.509 (2.001) 508 527
Instalações 4% 2.194 (1.816) 378 514
Equipamentos de informática 20% 2.177 (971) 1.206 1.004
Imobilizado em andamento - 17.156 - 17.156 22.225
Outros  ativos imobilizados 10% 726 (444) 282 258
Total 102.504 (44.621) 57.883 59.559
11.2 Movimentação do imobilizado para o exercício findos em 31/12/2021:

Descrição da Conta

Saldos lí-
quidos em 
31/12/2020

Adi-
ções

Bai-
xas

Trans-
fer.  

Líqui-
das (a)

Depre-
ciação

Saldos lí-
quidos em 
31/12/2021

Terrenos 1.652 - - 1.652
Edificações 27.056 6.431 - (1.845) 31.642
Máquinas e equipa-
  mentos 3.812 9 - (1.600) 2.221
Equipamentos e aces-
  sórios 2.511 912 (585) 2.838
Móveis e utensílios 527 128 (2) - (145) 508
Instalações 514 48 - (184) 378
Equipamentos de infor-
  mática 1.004 465 - (263) 1.206
Imobilizado em anda-
  mento (a) 22.225 2.611 7.680 - 17.156
Outros ativos imobili-
  zados 258 60 - (36) 282
Total 59.559 10.665 (2) (7.680) (4.658) 57.883
(a) Em 31/12/2021 foi transferido R$ 7.680 do imobilizado em andamento para 
o intangível (projetos).
11.3. Movimentação do imobilizado para o exercício findo em 31/12/2020:

Descrição da Conta

Saldos lí-
quidos em 
31/12/2019

Adi-
ções

Trans-
fer. 

Líquidas 
(a)

Depre-
ciação

Saldos lí-
quidos em 
31/12/2020

Terrenos 1.652 - - - 1.652
Edificações 28.668 - - (1.612) 27.056
Máquinas e equipamentos 5.462 - - (1.650) 3.812
Equipamentos e acessórios 1.177 - (531) 2.506
Móveis e utensílios 610 70 - (153) 527
Instalações 699 - - (185) 514
Equipamentos de informática 511 624 - (131) 1.004
Imobilizado em andamento 7.111 865 14.249 - 22.225
Outros ativos imobilizados 290 7 - (34) 263
Total 46.863 2.743 14.249 (4.296) 59,559
12. Intangível: 12.1 Composição e movimentação do intangível para os 
exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020:

Descrição da conta

Taxa de 
amortiza-

ção Custo

Amortiza-
ção acu-
mulada 31/12/2021 31/12/2020

Softwares 20% 5.605 (1.043) 4.562 5.015
Licença de produtos Indefinida 800 - 800 800
Projetos Indefinida 14.186 - 14.186 6.204
Ágio pago por rentabi-
  lidade futura da Nova
  DFL (a) Indefinida 2.033 - 2.033 2.033
Total 22.624 (1.043) 21.581 14.052

Descrição da conta

Saldos 
líquidos em 
31/12/2020

Adi-
ções

Trans-
fer. Lí-
quidas  

(b)
Amorti-

zação

Saldos lí-
quidos em 
31/12/2021

Softwares (b) 5.015 13 8.496 (466) 13.059
Licença de produtos 800 - 800
Projetos (b) 6.204 300 (816) - 5.689
Ágio pago por rentabilida-
de futura da Nova DFL (a) 2.033 - - - 2.033
Total 14.052 313 7.680 (466) 21.581

Descrição da conta

Saldos lí-
quidos em 
31/12/2019

Adi-
ções

Trans-
fer. Lí-
quidas  

(b)
Amorti-

zação

Saldos lí-
quidos em 
31/12/2020

Softwares 7.915 610 (3.505) (5) 5.015
Licença de produtos 800 - - - 800
Projetos - 16.949 (10.744) - 6.205
Ágio pago por rentabilida-
  de futura da Nova DFL (a) 2.033 - - - 2.033
Total 10.748 17.559 (14.249) (5) 14.052
(a) Refere-se Ágio pago pela aquisição da própria Companhia decorrente de 
rentabilidade futura, cujo ágio estava na ex holding-controladora Mayaguana, a 
qual foi incorporada de forma reversa. A Companhia está totalmente operacional 
e gerando de lucros operacionais e, portanto, inexiste impairment para o valor 
contabilizado; (b) Em 31/12/2021 o item projetos acima demonstrado recebeu 
em transferência do imobilizado em andamento R$7.680.
13. Empréstimos e financiamentos a pagar a bancos:

31/12/2021 31/12/2020

 Em moeda nacional
Circu-
lante

Não cir-
culante Circulante

Não cir-
culante

Banco BBM 6.939 11.122 2.149 7.857
Banco Itaú 9.063 3.745 15.213 10.853
Banco ABC 5.942 13.453 3.013 9.167
Banco Guanabara 6.980 3.274 5.643 5.799
Banco do Brasil - - 1.001 -
Banco Safra 883 1.133 - -
Banco Pine - - 439 -
Banco Santander 3.149 3.242 5.289 6.084
Banco Bradesco 4.880 7.618 6.001 11.077
Banco CCB 5.833 4.667 4.246 6.000
Banco Daycoval 1.083 1.983 678 2.728
Outros bancos - - 28 -
Total devido em moeda nacional 44.751 50.238 43.700 59.566
Em moeda estrangeira
ACC-Adiant. de contrato de câmbio 25.378 - 12.210 -
Total devido em moeda estrangeira 25.378 - 12.210 -
Total geral devido 70.128 50.238 55.910 59.566
13.1 Cronograma de Amortização em 31/12/2021

Banco
Modali-
dade 2022 2023 2024 2025

Total do 
Princi-

pal

Encar-
gos 

(juros 
e VC)

Balan-
ço

ABC Giro 5.893 6.202 5.585 1.667 19.347 49 19.396
BB ACC 11.060 - - - 11.060 (38) 11.022
BBM Giro NCE 6.939 6.599 4.524 - 18.062 - 18.062
Brades co Giro 4.810 2.657 2.892 2.069 12.428 70 12.498
CCB NCE 5.334 3.333 1.333 - 10.000 499 10.499
Guanabar Giro 6.924 2.280 993 - 10.197 55 10.252
Dayacova Giro Leas 1.056 1.159 825 - 3.040 27 3.067
Itaú Giro NCE 7.885 2.335 1.410 - 11.630 1.177 12.807
Safra Giro 867 800 333 - 2.000 17 2.017

Santander
ACC Giro 
NC 17.508 1.112 1.233 897 20.750 (4) 20.746

Total 68.276 26.477 19.128 4.633 118.514 1.852 120.366
Empréstimos e financiamentos em moeda nacional- Empréstimos toma-
dos para manutenção das operações da Companhia. Empréstimos/ ACCs 
em moeda estrangeira- Adiantamentos de contrato de câmbio, tomados no 
Banco do Brasil, tendo como garantia operações de exportação da Companhia. 
Garantias- As linhas de empréstimo possuem como garantia os próprios bens, 
representado, principalmente, por imóveis e direitos decorrentes da titularidade 
de créditos cedidos. A Companhia está cumprindo com suas obrigações pontu-
almente. 14. Fornecedores:
Nacionais e do exterior 31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores nacionais 10.275 11.615
Fornecedores no exterior 2.989 1.345
Total  de fornecedores 13.264 12.960
A Companhia possui fornecedores nas seguintes moedas dólar(USD) e em euro.
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15. Salários e encargos sociais a recolher:
Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
Provisão para férias, décimo terceiro salario e 
encargos incidentes 2.271 1.919
Gratificação a funcionários 5.558 1.350
INSS - Instituto Nacional de Seguro Social 559 495
FGTS - Fundo de garantia por tempo de serviço 129 114
Empréstimos Consignados a funcionários 61 -
Total salários e obrigações sociais 8.578 3.878
16. Obrigações fiscais:
Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
Obrigações fiscais de natureza  corrente
Imposto de Renda e Contribuição Social a Recolher - 137
ICMS devido sobre atividades operacionais 565 730
Retenções fiscais conforme lei 10.833/2001 511 253
Parcelamento de INSS 309 309
Parcelamentos de ICMS 603 664
Parcelamento de Contribuição Previdenciária 1.028 1.028
Outros impostos e contribuições 11 11
Total de obrigações fiscais- Passivo circulante Obri-
gações fiscais de origem 3.027 3.132
de longo prazo Parcelamentos de ICMS 728 1.541
Parcelamentos de INSS 304 799
Parcelamento de Contribuição Previdenciária 1.546 2.690
( - ) Juros a incorrer (498) (879)
Total  das obrigações fiscais- Passivo não circulante 2.080 4.151
Total geral das obrigações fiscais a recolher 5.107 7.283
17. Outras contas a pagar:
Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
Clientes Nacionais 29 184
Clientes Exterior 94 670
Adiantamentos recebidos de clientes 123 854
Telecomunicações 1 2
Fretes 92 40
Seguros 78 6
Rescisão de  Contrato de Trabalho 19 98
Serviços Profissionais 699 1.113
Agua, Esgoto e Energia elétrica 220 198
Pensão Alimentícia 1 -
Outras Contas a Pagar 681 404
Provisão de Fornecedores 467 482
Prestação de Contas 1 2
Outras Contas a Pagar 2.259 2.345
Total de Outras Contas a Pagar 2.382 3.199
18. Provisão para contingências: Em 31/12/2021 e 31/12/2020 a Companhia 
possuía ações trabalhistas acompanhadas por um escritório de advocacia ex-
terno. Com base nos pareceres jurídicos, a Companhia registrou provisão para 
contingências decorrentes de perdas prováveis no valor de R$635 (R$835 em 
31/12/2020), compondo-se por R$501 trabalhista, R$38 cíveis e R$96 tributárias, 
respectivamente. Essas contingências classificadas como perdas possíveis 
não contabilizadas em 31/12/2021 totalizou a cifra de R$1.063 (R$2.716 em 
31/12/2020).
A movimentação da provisão para contingências está demonstrada a seguir:
Saldo em 31/12/2019 560
Adições do exercício 275
Saldo em 31/12/2020 835
Pagamentos (200)
Saldo em 31/12/2021 635
19. Patrimônio líquido: Capital social - O capital social da Companhia está 
distribuído da seguinte forma:

31/12/2021 e 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019

Descrição dos acionistas
Número de ações 

ordinárias % %
DAL Participações Ltda. 237.317.163 97.90% 100,00%
Joel Kos 3.636.116 1,50% 0,00%
Evandro da Maia 727.233 0,30% 0,00%
Vitor Luis Paiva Pereira 727.233 0,30% 0,00%
Total 242.407.725 100% 100,00%
Valor do capital social subs-
crito e integralizado, sem 
valor nominal por ação ordi-
nária - R$ mil' - 66,444' 66.444

Capital subscrito e 
integralizado

(Prejuízos 
acumulados)

Saldos do exercício em 31/12/2018 242.407 (175.964)
Redução do capital social com absorção 
de prejuízos acumulados (175.964) 175.964
Saldos do exercício findos em 31/12/2019 66.444 -
Saldos do exercício findos em 31/12/2020 66.444
Saldos do exercício findos em 31/12/2021 66.444
Em 16 de janeiro de 2020, foi aprovado mediante a ata da assembleia geral, as 
transferências da totalidade das ações das empresas DFB Brasil Participações, 
DFB Holdings Limited e Diniz Ferreira Baptista para o acionista Dal Participações 
Ltda., passando esse a ser detentor de 100% do capital social da DFL. Em 01 de 
janeiro de 2020, foi aprovado mediante a ata da assembleia geral, a transferências 
das ações ordinárias, sem valor nominal, da empresa DFB Holding Limited para 
os acionistas Joel Kos em 3.636.116, Evandro da Maia em 727.223, Vitor Luiz 
Paiva Pereira em 727.223, assim totalizando 5.090.562, passando esses a serem 
detentores de 2,10% do capital social antes pertencente à DFB Holding Limited. 
Em 31 de maio de 2021, foi aprovado a ata da assembleia geral, a transferên-
cias das ações ordinárias, sem valor nominal, para os acionistas Joel Kos em 
7.272.232, Evandro da Maia em 1.454.446, Marcos Antônio Nunes Monteiro em 
4.848.155, Mauro Dagoberto Krajcer 4.848.155 e Rafael Cisne da Paula 727.223 
e Dal Participações Ltda. 223.257.514 assim totalizando 242.407.725. Reserva 
legal e dividendos- A Reserva legal é constituída mediante a destinação de 5% 
do lucro líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação. Esta reserva 
será constituída, obrigatoriamente pela Companhia, até que seu valor atinja 20% 
do capital social realizado; Os dividendos, conforme determinado pelo estatuto, 
a destinação do lucro líquido, quando aplicável, ocorrerá depois de constituída 
a Reserva legal, conforme deliberação da Assembleia Geral, respeitando as 
regras previstas na legislação vigente (mínimo de 25% sobre o lucro líquido do 
exercício, após a constituição da reserva legal). A companhia apresentou lucro 
de R$ 2.683, porém, não constituirá a Reserva Legal conforme disposto no Arti-
go 18 de seu Estatuto, registrado na jucerja sob o número 00003944810-02 de 
02.10.2020 - Protocolo nº 00-2021-434.457.6. Porém tal lucro não foi suficiente 
para absorção do saldo de lucros e prejuízos acumulados. Dividendos pagos 
antecipadamente aos acionistas- Destaca-se que a Companhia ao longo 
do exercício findo em 2021. (i) que dispunha de Caixa e equivalentes de caixa 
disponível a sua administração, devidamente aprovada pelo seu conselho de 
administração decidiu por pagar antecipadamente dividendos aos seus acionistas 
no período de 2021 totalizando R$4.000. 20. Receita operacional líquida : Vide 
composição a seguir, das receitas operacionais liquidas auferidas nos períodos 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020:
Receita  bruta 31/12/2021 31/12/2020
Venda de produtos de fabricação própria 133.831 85.754
Revenda de mercadoria 5.850 40.277
Total de receita bruta 139.681 126.031
Deduções de receita bruta
Bonificações incondicionais - (756)
Devoluções e cancelamento de vendas (1.412) (598)
Tributos sobre vendas (13.650) (16.956)
Total das deduções de receita bruta (15.062) (18.310)
Total da Receita Operacional liquida 124.620 107.721
21. Custos de Produtos Vendidos:
Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
Custo dos produtos vendidos:
.  Das atividades produtivas normais (69.470) (57.861)
.  Despesas de paralisação fabril anormal (a) (2.136) (6.603)
.  Despesas de impairment com testes para Covid
    e material de embalagem - (6.813)
Total dos Custos dos Produtos Vendidos (71.606) (70.277)
(a) Vide essa composição a seguir para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2021:

(a) Composição das Despesas Fabris Anormais 
Decorrentes da Paralisação Fabril Ocorridas 31/12/2021 31/12/2020
Mão de obra ociosa direta e indireta (custos inde-
nizatórios,,etc.) (1.166) (3.312)
Despesa de manutenção fabril (882) (2.276)
Despesa de depreciação do parque fabril (88) (15)
Total das Despesas Fabris Anormais (2.136) (5.603)
22. Despesas administrativas e gerais: Vide composição a seguir, das des-
pesas administrativas e gerais incorridas nos exercícios findos em 31/12/2021 
e 31/12/2020:
Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com pessoal (25.639) (13.694)
Serviços de consultorias (2.383) (10.026)
Despesas com vendas e comerciais (5.514) (4.073)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica (2.284) (1.975)
Depreciação (1.203) (1.825)
Água, Luz, Telecomunicações, Gás (597) (463)
Aluguel (4) (65)
Contingências 187 (277)
Seguros (127) (204)
Taxas e outros impostos (311) (378)
Materiais uso e manutenção (566) (636)
Outras despesas administrativas (a) 2.716 (1.612)
Total  das Despesas Administrativas e Gerais (35.725) (35.228)
(a) Esse valores referem-se as baixas da provisão para estoques obsoletos 
realizadas em 31/12/2020. 23. Resultado financeiro líquido- (Despesas) e 
receitas financeiras: Vide composição a seguir, do resultado financeiro aufe-
rido e (incorrido), respectivamente para os exercícios findos em 31/12/2021 e 
31//12/2020:

31/12/2021 31/12/2020
Receitas Financeiras
Variação  cambial  ativa 5.525 7.491
Receita  com aplicação financeira 134 43
Juros  ativos  e descontos obtidos 147 173
Outras  receitas  financeiras líquidas - 118
Total das receitas financeiras 5.806 7.825
Despesas Financeiras
Variação  cambial  passiva (6.141) (9.743)
Juros  passivos (10.809) (8.248)
Despesas bancárias e encargos  de cobrança (430) (458)
IOF - Imposto  sobre operações financeiras (187) (146)
Outras  receitas  (despesas) financeiras 21 (195)
Total das despesas financeiras (17.546) (18.790)
Total do Resultado Financeiro, Líquido (11.740) (10.965)
24. (Despesa) de imposto de renda (IRPJ) e contribuição social sobre o 
lucro (CSLL): (Despesa) corrente de IRPJ e CSLL- Vide demonstração a 
seguir da (Despesa) corrente de IRPJ e CSLL para os exercícios findos em 
31/12/2021 e 31/12/2020:

31/12/2021 31/12/2020
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da con-
tribuição social sobre o lucro e o benefício da Lei do 
Bem 5.549 (7.715)
Mais adições temporárias e permanentes (18.194) (7.800)
Lucro tributável estimado 6.476 3.397
(Despesa) corrente de IRPJ e de CSLL preliminar (1.517) (1.130)(-)
Redução - Lei do Bem - 1.034
(Despesa) corrente de IRPJ e de CSLL (1.517) (96)
Realizações de Compensações de prejuízos fiscais 
de IRPJ e base negativa de CSLL 3.964 -
Total de (Despesas) de Impostos (IRPJ e CSLL) Di-
feridos (1.348) -
25. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: 25.1. Políticas 
contábeis - O IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros determina a clas-
sificação dos ativos financeiros em três categorias: (i) mensurados ao valor 
justo por meio do resultado, (ii) mensurados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, e (iii) mensurados ao custo amortizado. Ativos finan-
ceiros - Custo amortizado: São reconhecidos a custo amortizado, os ativos 
financeiros mantidos em um modelo de negócio, cujo objetivo seja mantê-los 
para receber fluxos de caixa contratuais. Esses fluxos são recebidos em datas 
especificas e constituem exclusivamente pagamento de principal e juros. Ativos 
financeiros - Valor justo por meio do resultado: São reconhecidos pelo valor 
justo por meio de resultado os ativos que: (i) não se enquadram na classificação 
ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
(ii) instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio do resultado, 
e (iii) são gerenciados com o objetivo de obter fluxo de caixa pela venda de 
ativos. Ativos financeiros - Mensuração inicial: No reconhecimento inicial a 
Companhia mensura seus ativos e passivos financeiros ao valor justo, consi-
derando os custos de transação atribuíveis à aquisição ou emissão do ativo ou 
passivo financeiro. Para o contas a receber de clientes a mensuração inicial se 
dá pelo preço da transação. Ativos financeiros - Mensuração subsequente: 
Custo amortizado: esses ativos são contabilizados utilizando o método da taxa 
de juros efetiva subtraindo-se o valor referente a perda de crédito esperada. 
Além disso, é considerado para apuração do custo amortizado o montante de 
principal pago; e Valor justo por meio do resultado: os ativos classificados den-
tro desse modelo de negócio são contabilizados por meio de reconhecimento 
do ganho e perda no resultado do período. Redução ao valor recuperável- A 
Companhia reconhece provisão para perda de crédito esperado para seus ativos 
classificados ao custo amortizado. Essa avaliação é realizada prospectivamente 
e está baseada em dados históricos e em modelos construídos para esse fim. 
Passivos financeiros- Reconhecimento inicial- Os passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescidos do custo da transação (no 
caso de empréstimos, financiamentos e contas a pagar). Passivos financeiros 
- Mensuração subsequente: Custo amortizado: são contabilizados utilizando 
o método da taxa de juros efetivos, onde ganhos e perdas são reconhecidos no 
resultado no momento da baixa dos passivos ou através do acréscimo da taxa 
efetiva; e Valor justo por meio do resultado: são contabilizados por meio do 
reconhecimento do ganho e perda no resultado do período. 25.2. Classificação 
dos instrumentos financeiros por categoria - Valor justo hierárquico: Os 
instrumentos financeiros reconhecidos pelo valor justo podem ser mensurados 
em níveis de 1 a 3, com base no grau em que o seu valor justo é cotado, conforme 
abaixo: Nível 1: a mensuração do valor justo é derivada de preços cotados (não 
corrigido) nos mercados ativos, com base em ativos e passivos idênticos; Nível 
2: a mensuração do valor justo é derivada de outros insumos cotados incluídos 
no Nível 1, que são cotados através de um ativo ou passivo, quer diretamente 
(ou seja, como os preços) ou indiretamente (ou seja, derivada de preços); e Nível 
3: a mensuração do valor justo é derivada de técnicas de avaliação que incluem 
um ativo ou passivo que não possuem mercado ativo. Os ativos e passivos fi-
nanceiros contabilizados pelo custo amortizado aproximam- se dos respectivos 
valores justos, pois são ajustados por provisões, descontos a valores presentes 
e/ou atualizados por taxas de mercado pós-fixadas. 25.3 Gestão de risco - Não 
houve alterações quanto as políticas ou processos durante o exercício findo em 
31 de dezembro de 2021 e 2020. Os instrumentos financeiros são contratados 
conforme definido em política interna e aprovado pela Administração cujo 
propósito é proteger a Companhia de risco cambial e risco de taxa de juros. A 
classificação dos ativos e passivos financeiros é determinada no momento de seu 
reconhecimento inicial de acordo com o CPC 48/IFRS 9. O objetivo principal da 
administração de capital é assegurar a continuidade dos negócios e maximizar 
o retorno aos acionistas. A Companhia utiliza capital próprio e de terceiros para 
o financiamento de suas atividades, sendo que a utilização de capital de tercei-
ros visa otimizar sua estrutura de capital. A Companhia monitora sua estrutura 
de capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas. 
No curso normal das suas operações, a Companhia é exposta aos seguintes 
riscos relacionados aos seus instrumentos financeiros: Riscos de mercado: 
Risco cambial: A exposição da Companhia ao risco de moeda estrangeira foi a 
seguinte– base em valores nominais convertidos pelo dólar de fechamento na 
data base das demonstrações financeiras:

Valor da Exposição 
em Reais de Passivo 

Denominado em 
Dólares (US$)

Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
Empréstimos e financiamentos a pagar a bancos
  (ACC) 25.378 12.210
Fornecedores a pagar no exterior 2.989 1.345
Total Geral da Exposição Líquida 28.367 13.555

As seguintes taxas de câmbio foram aplicadas durante o exercício:
Taxa média do câmbio 
do exercício findo em

Taxa cambial dólar 
americano em

Valor da taxa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Valor em Reais 0 R$ 5,39 4,61 5,58 5,20
Risco de juros: A Companhia utiliza a geração de caixa das atividades operacio-
nais para gerir as suas operações assim como para garantir seus investimentos 
e expansão. Para suprir eventuais necessidades de caixa para desenvolvi-
mento do negócio, a Companhia obtém empréstimos e financiamentos junto 
aos maiores bancos do Brasil, em sua maioria indexados à variação do CDI. O 
risco da operação deriva da possibilidade de variações relevantes no CDI. 25.4. 
Fatores de risco financeiro - O risco de taxa de juros na Companhia decorre 
de aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos a pagar a bancos de 
curto e longo prazo. A Administração da Companhia tem como política manter os 
indexadores de suas exposições às taxas de juros ativas e passivas atrelados a 
taxas pós-fixadas. As aplicações financeiras e os empréstimos e financiamentos 
a pagar a bancos, são corrigidos pelo Certificado de Depósito Interbancário 
(CDI) pós-fixados, conforme contratos firmados com as instituições financei-
ras. 25.4.1. Risco de inadimplência - A Companhia está exposta a riscos de 
inadimplência decorrentes das suas atividades e principalmente decorrentes 
de seus clientes. Esses riscos de inadimplência são analisados e controlados 
por relatórios de periódicos de vendas antes e depois dos procedimentos de 
cobranças internas e externas. 25.4.2. Risco de crédito (contas a receber de 
clientes) - Devido à concorrência de mercado, a empresa desenvolve e imple-
menta soluções financeiras para a recuperação de créditos. Busca e prioriza 
soluções conciliatórias, tanto na esfera administrativa como na judicial, para 
incentivar a liquidação ou a reestruturação das operações, objetivando o máximo 
valor alcançável, ponderados os aspectos institucionais, jurídicos, financeiros, 
contábeis, tributários e as características dos créditos. Diante desse cenário, 
todos os clientes (ativos e inativos) que venham a comprar na Companhia são 
obrigatoriamente encaminhados ao departamento financeiro para nova análise 
de crédito, considerando-se os seguintes critérios: Situação do CNPJ junto ao 
Serasa; análises internas; prazos de pagamentos; e definição do limite de crédito 
coerente. Tal procedimento é revisado periodicamente pela área financeira.. 
25.4.3. Risco de rentabilidade (aplicações financeiras) - A Companhia possui 
aplicações financeiras subordinadas a taxas de juros vinculadas a indexadores, 
principalmente em CDI-Certificado de Depósito Interbancário. O risco relacionado 
a esses ativos resulta da possibilidade de existirem flutuações nessas taxas. As 
taxas pactuadas para aplicações financeiras refletem as condições usuais de 
mercado, que são remunerações que variaram entre 85% e 101% do CDI no ano 
de 2021. 25.4.4. Gestão de capital -  A política da Administração da Companhia 
é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do investidor, credor 
e mercado e manter o desenvolvimento futuro do negócio. Essa Administração 
monitora os retornos sobre capital, que a Companhia define como resultados de 
atividades operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A dívida líquida da 
Companhia para a relação ajustada de seu capital próprio (patrimônio líquido ou 
PL) ao final do exercício é apresentada conforme segue: Não houve alterações 
na abordagem da Companhia quanto à administração de seu capital (Patrimônio 
líquido) durante o exercício findo em 31/12/2021. A Companhia não está sujeita 
a exigências externas impostas de capital e de patrimônio líquido.
Relação da Dívida Líquida sobre  o Patrimônio 
Líquido 31/12/2021 31/12/2020
Dívida Líquida
Total dos passivos circulante e não circulante 151.449 144.669
Menos Caixa e equivalentes de caixa (22.582) (34.238)
Total da Dívida Líquida 128.867 110.431
Total do patrimônio líquido da Companhia 60.140 60.140
Relação da Dívida Líquida sobre  o Patrimônio 
Líquido 2,14 vezes 1,84 vezes
26. Análise de sensibilidade: Um fortalecimento do dólar como indicado a 
seguir, contra o real, em 31/12/2021, teria aumentado (reduzido) o patrimônio 
líquido e o resultado de acordo com os montantes demonstrados abaixo. Esta 
análise é baseada na variação da taxa de câmbio de moeda estrangeira que 
a Companhia considerou ser razoavelmente possível ao final do exercício de 
relatório. Essa análise de sensibilidade considera que todas as outras variáveis, 
especialmente as taxas de juros, são mantidas constantes. A análise é conduzida 
com a mesma base de 2020, como indicado a seguir:

Valor da Exposição 
em Reais de Passivo 

Denominado em Dóla-
res (US$)

Descrição da conta 31/12/2021 31/12/2020
Empréstimos e financiamentos a pagar a bancos 
(ACC) 25.378 12.210
Fornecedores 2.989 1.345
Total Geral da Exposição Líquida 28.367 13.555
Instrumentos financeiros derivativos não designados como instrumentos 
de hedge: A Companhia tomou empréstimos em moeda estrangeira e possui 
operações de compras com fornecedores em moeda estrangeira. Para cober-
tura de seus riscos econômicos a Companhia celebra contratos de moeda a 
termo e swaps na administração das suas exposições. Esses derivativos não 
são designados como hedge de fluxo de caixa, hedge de valor justo ou hedge 
de investimento líquido, sendo celebrados por exercícios consistentes com as 
exposições das transações em moeda que não seja a sua moeda funcional. Em 
31/12/2021 e 31/12/2020 não havia contratos dessa natureza em aberto. 27. 
Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA): 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a DFL auferiu lucro antes dos 
juros, impostos, depreciação e amortização–EBITDA (não auditado) de R$23.412 
como abaixo demonstrado:
Descrição 31/12/2021
1. Receita operacional líquida 124.620
2. Custo dos produtos vendidos:
2.1. Total geral apresentado na demonstração de resultado (71.606)
2.2. Custos e despesas que não impactam o EBITDA:
a. Custos de depreciação e de amortização 4.922
    Total de custos dos produtos vendidos com impacto
    no EBITDA (66.684)
3. Lucro bruto ajustado pelos custos e despesas que não
    impactam o EBITDA 57.936
4. Despesas gerais e administrativas, sem depreciação e
    amortização administrativa de R$ - 1.201 (34.524)
5. Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e
    Amortização e das Despesas Não Recorrentes
    Mencionadas no item 2.2. acima 23.412
28. Cobertura de seguros (não auditado): A Companhia adota uma política de 
seguros que consideram, principalmente, a concentração de riscos e sua rele-
vância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, 
levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus 
consultores de seguros. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, 
não fazem parte do escopo de uma auditoria das Informações contábeis, con-
sequentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes. A 
cobertura dos seguros, em valores para o exercício findo em 31/12/2021, é assim 
demonstrada: • Riscos operacionais: R$1.500 mil; • Danos materiais: R$5.301 
mil; e • Lucros cessantes: (limite máximo) R$6.000 mil.
Contador: Wagner Carlos Francisco da Silva - CPF 807.752.417-68 - CRC/RJ 
062508/O-9. Diretor Financeiro: Evandro da Maia -  CPF 069.907.277-80.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras da DFL Indústria e Comércio S.A.
Aos: Quotistas e Administradores da DFL Indústria e Comércio S.A. Rio de Janeiro - RJ
1. Opinião sobre as demonstrações financeiras - Examinamos as demonstrações financeiras da DFL Indústria e 
Comércio S.A (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respec-
tivas demonstrações dos resultados do exercício e dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da DFL Indústria e 
Comércio S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as normas internacionais do relatório financeiro (International Financial 
Reporting Standards-IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. 2. Base para opinião sobre as demonstrações financeiras - Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras. 3. Ênfase - (i) Créditos Recuperáveis do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição Social 
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Em 31/12/2021, conforme nota explicativa no.8, a Companhia 
possui créditos recuperáveis do PIS e da COFINS no valor de R$3.785 mil que supostamente estão prescritos nos 
termos da legislação tributária vigente. Todavia, esses créditos encontram-se em discussão judicial quanto a sua 
prescrição, e os advogados externos, ao serem inquiridos, classificou a possibilidade de perda como sendo possivel, 
tendo em vista que não houve, até a data de emissão do nosso relatório de auditoria, decisões sobre as manifesta-
ções de inconformidade apresentadas pela Companhia em discussão na esfera administrativa. Por fim, eles salien-
tam, efetuar a “baixa por caducidade destes créditos” antes da definição da sua validade seria muito conservadora 
nesta fase. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 4. Responsabilidade da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais do relatório financeiro (Inter-
national Financial Reporting Standards-IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board -IASB e de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade da Companhia, continuar operando, divulgando quando aplicável, os assuntos relacionados a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 

administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 5. Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras -Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacida-
de de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 05 de abril de 2022.

Luiz Claudio Fontes - Contador CRC 1RJ-032.470/O-9
RSM Auditores Independentes Associados- Sociedade Simples - CRC 2SP-030.002/O-7 “S” RJ
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Faturamento do mercado 
cresceu 20% até fevereiro

Os últimos dados da 
Susep referentes 
ao mês de feverei-

ro mostraram um avanço 
de 20,3% no faturamento 
do mercado segurador, com 
crescimento de 20% em 
todos os setores (seguros, 
acumulação e capitaliza-
ção). Segundo levantamen-
to feito pelo Banco Inter, o 
primeiro bimestre do ano 
se mostrou positivo para o 
setor em termos de fatura-
mento, com recuperação 
no ramo de acumulação e 
a manutenção de um ritmo 
de crescimento acima da in-
flação do setor de seguros.

Os prêmios no setor de 
seguros registraram um 
total de R$ 11,3 bilhões 
(+20% a/a), com contribui-
ção dos principais segmen-
tos como Auto (+23% a/a), 
Vida (+15% a/a) e Danos 
e Outros (+31% a/a), além 
do ramo Rural que avançou 
98% a/a em prêmios emiti-
dos. No ramo Auto temos 
observado a produção e 
emplacamentos de veículos 
abaixo de níveis pré-pande-
mia, porém os prêmios emi-
tidos, que em grande parte 
são compostos por veículos 
usados, acabam refletindo 
os reajustes nos preços, tra-
zendo certa resiliência no 
faturamento do segmento. 
Já o setor rural, que passou 
por um período de fortes 
geadas e secas, também tem 
apresentado forte demanda 
por seguros.

O estudo mostra, tam-
bém, que a sinistralidade to-
tal permanece em nível ele-
vado, registrando 67% em 
fevereiro, uma piora de 13 
pontos percentuais ao ano, 
causada principalmente pe-
lo avanço no setor automo-
tivo e rural. A sinistralida-
de total registrou 67% em 
fev/22, piora de 11 p.p. a/a, 
impactada principalmen-
te pelos ramos: rural, que 
registrou índice de 215% 
(+147 p.p. a/a) e Auto 74% 
(+14 p.p. a/a), compensa-
dos pela queda inter anual 
nos segmentos de vida, ha-
bitacional e prestamista.

O segmento automotivo 
registrou uma sinistralida-
de de 74%, piora de 14 p.p. 
a/a causada pelo retorno da 
mobilidade urbana e infla-
ção de automóveis e peças.

Já o segmento rural ainda 
mostra reflexos de geadas e 
secas trazendo altos custos 
de sinistros, que registraram 
taxa de 215%, uma deterio-
ração de 147 p.p. a/a, mas 
caindo frente ao pico regis-
trado no mês de janeiro/22 
de 343%.

O ramo de vida, que so-
freu fortes impactos com a 
pandemia de Covid-19, mos-
tra desde dez/21 níveis nor-
malizados, registrando uma 
taxa de sinistralidade de 38% 
em fev/22, melhora de 8 p.p. 
a/a, refletindo a eficácia das 
vacinações contra o vírus.

O índice combinado to-
tal do setor ainda apresenta 
uma compressão nas mar-
gens, principalmente cau-
sada pela alta sinistralida-
de, e registrou 104%, uma 
melhora contra janeiro de 5 
p.p., mas uma piora contra 
fev/21 de 10 p.p. Conside-
rando o resultado financei-
ro, que avançou 110% a/a 
acompanhando a evolução 
da taxa de juros no mer-
cado, o índice combinado 
ampliado registrou 97%, 
acima dos 90% registrados 
em fev/21, devido a menor 
sinistralidade naquele mês.

“Com base nos últimos 
dados do setor, esperamos 
um 1T22 ainda com mar-
gens operacionais pressio-
nadas pela sinistralidade, 
mas com foco em segura-
doras que atuam no ramo 
auto e rural, já que os de-
mais segmentos de cobertu-
ra pessoal têm mostrado re-
cuperação”, ressalta o Inter.

De acordo com o levan-
tamento do Inter, o setor fa-
turou R$ 25,7 bi em feverei-
ro, uma alta de 20,3% a/a e 
neste mês todos os segmen-
tos (seguros, acumulação e 
capitalização) avançaram 
também 20%. Os prêmios 
emitidos registraram R$ 
11,3 bi em fev/22, alta de 
20,2% a/a, acima do regis-
trado em fev/21 de 13% 
a/a, mantendo ritmo ele-
vado. Destacamos o ramo 
Auto, que cresceu 23% a/a, 
vindo da maior precificação 
dos automóveis refletindo 
nas apólices, Rural (+98% 
a/a), Vida (+15% a/a) e 
Danos/outros (+31% a/a). 
Fonte: Susep, ANS, BC do 
Brasil, Fenabrave, Anfavea, 
IBGE e Inter Research.

O fundador do Gru-
po FBN Corre-
tora de Seguros, 

Kleber de Paula, vai mi-
nistrar palestra no Fórum 
EAD de Seguros & Inova-
ção – Novas tendências e 
perspectivas das insurtechs, 
seguradoras digitais e open 
insurance, que acontece no 
dia 5 de maio, das 9 horas 
ao meio dia. O executi-
vo vai falar sobre o tema 
“Tecnologia: novas formas 
de relacionamento com os 
clientes e diversificação de 
produtos”.

Graduado em Marketing 
de Varejo, Kleber de Paula 
é corretor de seguros des-
de 1996 e também é Pós-
Graduado em Comunicação 
Empresarial pela ESPM e 
em Gestão Sindical, pela Tre-

visan Escola de Negócios. Já 
atuou em diversos projetos, 
com Consultoria de Riscos 
para entidades patrimoniais, 
projetos de adesão, desenvol-
vimento de produtos perso-
nalizados para empresas de 
diversos setores e assessoria 
para seguradoras.

O evento conta com a 
participação dos principais 
players do setor, como Maria 
Alícia Peralta, Coordenado-
ra Executiva da FGV para 
o segmento de seguros; We-
liton Costa, Diretor de De-
senvolvimento de Negócios 
América Latina da eBaotech; 
Raphael Saraiva. Arquiteto 
de Identidade Digital da Net.
br; e Arley Boullosa, sócio da 
Moby Corretora de Seguros 
e fundador da Kuantta Con-
sultoria. 

Evolução do mercado e  
a regulação dos seguros
Marcio Coriolano debate os limites do open insurance

Até os anos 90, 
predominou uma 
regulação prescri-

tiva, com notória proteção 
do mercado nacional, limi-
tada capitalização das ope-
rações de seguros e ressegu-
ros e baixa inclusão social. 
A análise é do presidente 
da Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg), 
Marcio Coriolano, ao parti-
cipar, nesta terça-feira (19), 
de uma mesa redonda pro-
gramada para o segundo 
dia do evento do Fórum 
de Integração Brasil Eu-
ropa (Fibe), em Lisboa. O 
evento, que se encerra nesta 
quinta-feira, está colocando 
em debate “Os Desafios do 
Desenvolvimento”, com 
ênfase na regulação estatal 
de mercados relevantes.

Coriolano destacou, no 
debate os limites do open 
insurance para a evolução 
do mercado e da regulação 
dos seguros, os desafios ge-
rais e transversais da regu-
lação nas áreas de serviços, 
financeira e de seguros. A 
recente prioridade do open 
insurance com a evolução 
da regulação de seguros, ao 
apresentar as principais ca-
racterísticas de cada etapa 
nas últimas décadas. Tam-
bém destacou as taxas de 
crescimento reduzidas, os 
altos custos de transação e 
supervisão precária, com-
binando-se à concentração 

em poucos ramos nessa 
etapa.

O tema tratado na mesa 
redonda de Marcio Corio-
lano reportou os desafios 
gerais e transversais da re-
gulação nas áreas de servi-
ços, financeira e de seguros. 
Participaram desse debate 
Cristiano Cozer, procura-
dor-geral do Banco Central; 
Fernando Martins, profes-
sor da Universidade Federal 
de Uberlândia; José Gabriel 
Queiró, Executivo do Ban-
co de Portugal; Ricardo 
Morishita Wada, professor 
do IDP (moderador) e Wal-
frido Warde, presidente do 
IREE. O ministro do STF, 
Gilmar Mendes, assim co-
mo outros magistrados.

Coriolano relatou um qua-
dro mais dinâmico na década 
seguinte, tendo em vista que, 
nos anos 90, alcançou-se a 
estabilidade monetária (a par-
tir de 1994), permitindo um 
impulso da atividade de se-
guros. Paralelamente, houve 
a abertura dos seguros à con-
corrência externa (1996), a 
previsão do fim do monopó-
lio do resseguro (1998), a re-
gulação dos planos de saúde, 
em 1999, e a criação dos pla-
nos de acumulação de previ-
dência privada, em 2001. Es-
sas ações, nos planos macro 
e micro, contribuíram para 
uma diversificação moderada 
de produtos, reconheceu ele.

O ciclo expansionista do 

setor segurador se deu no 
período de 2000/2018. Isso 
porque a alta da economia 
no período de 2003 a 2010 
ampliou os salários médios 
dos trabalhadores, gerando 
elevadas taxas de cresci-
mento do setor. No plano 
regulatório, houve também 
avanços importantes, como 
a criação das agências regu-
ladoras setoriais (em 2000), 
as novas regras do ressegu-
ro (em 2007), e avanço das 
fusões e incorporação, além 
de acordos de vendas, entre 
seguradoras.

Nessa altura, ocorreram 
mudanças importantes no 
ranking do mercado, envol-
vendo todos os players, co-
mo bancos, multinacionais, 
pequenas e médias. Regis-
trou ainda uma importante 
capitalização das empresas 
com estreia no mercado de 
capitais, aumento na régua 
de solvência, diversificação 
regional e advento das techs 
do setor.

A pandemia, e suas con-
sequências econômicas, ao 
lado da demonstração de 
resiliência do setor; a tran-
sição para a regulação por 
princípios no caso do mer-
cado segurador; as regras de 
flexibilização de produtos 
e a redução dos custos de 
transação; a guinada digital 
do mercado; e o open in-
surance foram outros tópi-
cos mais recentes avaliados 

por Marcio Coriolano, dan-
do uma clara imagem das 
transformações ocorridas 
neste mercado nos últimos 
dois anos.

O presidente da CNseg 
utilizou esse histórico para 
destacar os atuais desafios 
endereçados ao setor nos 
próximos anos, pela prio-
ridade à voga “open”, que, 
como defendeu, deve ser 
feita por etapas, progres-
sivamente, já que, hoje, o 
acesso pleno à internet al-
cança apenas 1/3 da popu-
lação. A condição de país 
continental e diverso impõe 
desafios a mais na distribui-
ção de seguros.

Na sua opinião, “ainda 
que possa ser estratégica 
nesse avanço à internet, 
cuja oferta é desigual entre 
os extratos sociais, limita 
essa expansão, ao lado da 
falta de conhecimento do 
setor, que representa ou-
tro freio.

As futuras normas preci-
sam reconhecer as peculia-
ridades do país, tornando-
se necessários regulamentos 
que reconheçam assimetrias 
das mais diversas naturezas. 
Simultaneamente, tais nor-
mativos devem prestigiar a 
incorporação inclusiva da 
população com limitado 
acesso digital, criando um 
ambiente de confiança e de 
previsibilidade para todos 
os participantes.”

Brasilcap inaugura nova sede  
em sintonia com o futuro

A Brasilcap, empre-
sa de capitalização 
da BB Seguros, es-

tá de casa nova. A compa-
nhia acaba de transferir su-
as operações para o número 
330 da Avenida República 
do Chile, no Centro do 
Rio de Janeiro. A nova se-
de passa a funcionar em um 
prédio corporativo “Triple 
A”, considerado o padrão 
máximo em sustentabilida-
de e uso inteligente de água 
e energia.

Para o presidente da Bra-
silcap, Nelson de Souza, a 
mudança traduz também o 
momento da companhia. 
“Esta é a primeira vez que 
a Brasilcap muda de en-
dereço em sua história e 
a ocasião não poderia ser 
mais simbólica, pois vive-
mos um tempo de abertura 

de caminhos, de celebração 
de parcerias, diversificação 
do portfólio e ampliação do 
nosso público. É hora de 
fortalecer antigos valores e 
firmar a nossa marca como 
referência em inovação e 
criatividade”, afirma.

Entre as últimas ações 
que confirmam esse mo-
mento está o lançamento 
de um novo título de capi-
talização em parceria com 
os Correios. O acordo com 
o maior operador logístico 
do Brasil faz parte da estra-
tégia de alcançar a liderança 
de mercado, com produtos 
diversificados, mais rentá-
veis e que caibam no bolso 
de variadas faixas de con-
sumidor. A meta inclui a 
ampliação do faturamento, 
aumento da base de clientes 
e renovação do portfólio.

Desde o início de suas 
atividades, em 1995, a Bra-
silcap já distribuiu mais de 
R$ 2,4 bilhões em prêmios, 
que abrangem aproximada-
mente 682 mil títulos con-
templados. Atualmente, a 
Companhia conta com 3,1 
milhões de clientes e um 
portfólio diferenciado de 

soluções de capitalização, 
como o estímulo à discipli-
na financeira com chances 
de premiação, incremento 
de negócios para empresas 
por meio dos títulos de in-
centivo, garantia ágil e segu-
ra para o aluguel de imóveis, 
contribuição à filantropia, 
entre outros atributos.

Presidentes da Brasilcap, Nelson de  
Souza e do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 
da EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores 
e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 31 de março de 2022. A Diretoria.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 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 DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

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)

EBMA - EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S.A.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ Nº 01.369.424/0001-90

Ativo Notas 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ����������������� 4 14.061 10.351
Contas a receber de clientes 5 1.849 1.727
Estoque ���������������������������������������������������� 213 141
Impostos a compensar ����������������������������� 6 209 203
Outras contas a receber ��������������������������� - 17

16.332 12.439
Não Circulante
Imobilizado ����������������������������������������������� 7 601 586

601 586
Total do Ativo ������������������������������������������� 16.933 13.025

Passivo Notas 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Fornecedores ������������������������������������������� 8 928 1.279
Empréstimos e financiamentos ���������������� 9 76 76
Obrigações fiscais ������������������������������������ 10 270 268
Salários e encargos sociais ��������������������� 11 1.046 985
Outras contas a pagar ������������������������������ - 9

2.320 2.617
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos ���������������� 9 76 153
Impostos diferidos ������������������������������������ 163 58

239 211
Patrimônio Líquido 12
Capital social  ������������������������������������������� 7.883 7.883
Reservas de lucros  ��������������������������������� 6.491 2.314

14.374 10.197
Total do Passivo e Patrimônio líquido ��� 16.933 13.025

Notas 31.12.2021 31.12.2020
Receita operacional líquida ����������������������� 13 22.267 20.345
Custos dos serviços prestados������������������ 14 (14.249) (15.955)
Lucro Bruto ���������������������������������������������� 8.018 4.390
Despesas (receitas) operacionais:
Despesas administrativas ������������������������ 15 (590) (709)
Despesas tributárias �������������������������������� 16 (1.668) (1.081)
Outras ������������������������������������������������������ 13 75

(2.245) (1.715)
Resultado financeiro 17
Receitas financeiras ��������������������������������� 487 194
Despesas financeiras ������������������������������� (38) (32)

449 162
Resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social ����������������������������� 6.222 2.837
Imposto de renda e contribuição social
 sobre o lucro ������������������������������������������ 18
Contribuição social ����������������������������������� (544) (307)
Imposto de renda ������������������������������������� (1.396) (810)
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos �������������������������������������������������� (105) (58)

Lucro líquido do exercício ���������������������� 4.177 1.662
Lucro líquido do exercício por ação do
 capital social ������������������������������������������� 0,53 0,21

31.12.2021 31.12.2020
Lucro Liquido do Exercício ������������������������������������� 4.177 1.662
Outros Resultados Abrangentes����������������������������� - -
Resultado Abrangente Total �������������������������������� 4.177 1.662

Reservas de lucros Lucros ou
Capital Reserva Reserva de prejuízos
social legal Retenção de lucros Total acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2020 ������������������������������������ 7.883 33 619 652 - 8.535
Lucro líquido do exercício�������������������������������������������������� - - - - 1.662 1.662
Constituição da reserva legal �������������������������������������������� - 83 - 83 (83) -
Transferência para reserva de lucro ���������������������������������� - - 1.579 1.579 (1.579) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ������������������������������ 7.883 116 2.198 2.314 - 10.197
Lucro líquido do exercício�������������������������������������������������� - - - - 4.177 4.177
Constituição da reserva legal �������������������������������������������� - 209 - 209 (209) -
Transferência para reserva de lucro ���������������������������������� - - 3.968 3.968 (3.968) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ������������������������������ 7.883 325 6.166 6.491 - 14.374

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

31.12.2021 31.12.2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício ������������������������������������� 4.177 1.662
Ajustes para reconciliar o prejuízo às
 disponibilidades:
Depreciação ��������������������������������������������������������� 46 41
Resultado na alienação de imobilizado ��������������� 8 -
Aumento de imposto de renda e contribuição
 social diferidos ��������������������������������������������������� 105 58
Juros e encargos sobre empréstimos e
 financiamentos ��������������������������������������������������� 38 32

4.374 1.793
Variações nos ativos e passivos:
Aumento (diminuição) em contas a receber ��������� (122) 1.450
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar �� (6) (188)
Aumento (diminuição) em estoque ����������������������� (72) (27)
Aumento (diminuição) em outros ativos ���������������� 17 255
Aumento (diminuição) em fornecedores ��������������� (351) 750
Aumento (diminuição) em salários, encargos
 e obrigações fiscais a pagar �������������������������������� 63 26
Aumento (diminuição) em outras obrigações (9) 5
Caixa proveniente das operações 3.894 4.064
(-) Juros pagos ������������������������������������������������������ (38) (32)
Recursos líquidos gerados nas atividades 
 operacionais �������������������������������������������������������� 3.856 4.032

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado ������������������������������ (69) (69)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
 investimento �������������������������������������������������������� (69) (69)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Contratação (pagamento) de empréstimo
 e financiamento ��������������������������������������������������� (77) (76)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamento ������������������������������������������������� (77) (76)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa �������� 3.710 3.887
Demonstração do aumento no caixa e
 equivalentes de caixa:
No início do exercício ��������������������������������������������� 10.351 6.464
No final do exercício ����������������������������������������������� 14.061 10.351
Aumento de caixa e equivalentes de caixa �������� 3.710 3.887

1 - Contexto Operacional
1.1 - Objeto Social: A EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente S�A� 
(Companhia e/ou EBMA) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
subsidiária integral da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. Criada em 
04 de março de 1996, a Companhia tem como objeto social a execução 
de serviços de limpeza pública e particular, compreendendo a coleta e 
transporte de lixo domiciliar, urbano, hospitalar, industrial e especial, serviços 
de varrição de ruas, praças e logradouros públicos, operação e manutenção 
de sistemas de disposição de resíduos sólidos, operação, conservação, 
manutenção, modernização, ampliação e exploração de serviços públicos 
de coleta de lixo em geral, controle, operação, manutenção e funcionamento 
de usinas de reciclagem e compostagem de lixo e de aterro sanitário e a 
realização de serviços e atividades pertinentes e correlatas.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
a) Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas 
(NBC TG 1000), em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, 
bem como as normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC – PME (Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas). A elaboração das demonstrações contábeis em 
conformidade com os CPCs exige a utilização de determinadas estimativas 
contábeis essenciais. Requer, ainda, que a Administração julgue a maneira 
mais apropriada para a aplicação das políticas contábeis. As áreas em que 
os julgamentos e estimativas significativos foram feitos para a elaboração 
das demonstrações contábeis são apresentadas na Nota Explicativa nº 
2.d. b) Data de aprovação das demonstrações contábeis: Em 31 de março 
2022, a Diretoria da Companhia aprovou estas demonstrações contábeis 
e autorizou a sua divulgação. c) Base de mensuração: As demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela 
valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A 
preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas 
contábeis e também o exercício de julgamento por parte da Administração 
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do grupo. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas estão divulgadas no item (d). d) Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional e a moeda de apresentação da Companhia. Todos 
os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. e) Uso de estimativas e julgamentos: Ao preparar 
as demonstrações contábeis a Administração da Companhia se baseia em 
estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis 
e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente 
requer julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação 
aos resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e 
passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de 
instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão para 
imposto de renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os 
resultados operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências 
e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos 
resultados reais. 2.2. Novas normas e pronunciamentos emitidos e ainda 
não aplicáveis: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022, conforme segue: • 1o de janeiro de 2022 
- Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao 
NBC TG 25 (R1)/IAS 37); • 1o de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias 
às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 
41); • 1o de janeiro de 2022 – Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido 
(alterações ao NBC TG 27 (R4)/IAS 16); • 1o de janeiro de 2022 - Referências 
à estrutura conceitual (alterações ao NBC TG 15/IFRS 3); • 1o de janeiro de 
2023 - Classificação de passivo como circulante e não circulante (alterações 
ao NBC TG 26 (R4)/IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8); • 1o de janeiro de 2023 - 
IFRS 17 Contratos de Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro. 
A Administração da Companhia não adotou antecipadamente essas normas 
na preparação destas demonstrações contábeis� Entretanto, não se espera 
que essas normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas 
demonstrações contábeis da Companhia�
3 - Resumo das Principais Políticas Contábeis
a. Apuração do resultado: É apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercícios. b. Instrumentos financeiros: 
(i)  Ativos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os ativos 
financeiros inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se 
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Os ativos 
financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa e aplicações 
financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a 
Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção 
de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente� Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento 
original de até 90 dias a partir da data da contratação, os quais são sujeitos 
a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na gestão das 
obrigações de curto prazo. A Companhia possui classificados em caixa e 
equivalentes de caixa saldos em conta corrente bancária e aplicações 
financeiras, conforme Nota Explicativa n° 4. Empréstimos  e  recebíveis: 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado 
ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 
perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida 
através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto 
prazo quando o reconhecimento dos juros seria imaterial. Redução ao valor 
recuperável  de  ativos  financeiros:  Ativos financeiros, exceto aqueles 
designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por 
indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de 
relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, 
e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do 
ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido 
após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros 
estimados desse ativo. (ii)  Passivos  financeiros  não  derivativos:  A 
Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados 
inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos 
financeiros (incluindo dos passivos designados pelo valor justo registrados 
no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual 
a Companhia se torna uma parte nas disposições contratuais do instrumento� 
Os passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo 
registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação 
na qual a Companhia se torne uma parte das disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos 
a valor justo por meio do resultado. Tais passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos. (iii)  Instrumentos  financeiros  derivativos:  A Companhia não 
opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas 
políticas contábeis, a Companhia não efetua operações envolvendo 
instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. c. Contas a 
receber: Apresentadas ao valor contábil, não sendo aplicável o ajuste a 
valor presente. A Administração, fundamentada em análise dos históricos de 
perdas, constituiu provisão para perda esperada de créditos de liquidação 
duvidosa, em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis 
perdas na realização dos contas a receber. As provisões são constituídas 
pelos montantes considerados suficientes para cobertura de eventuais 
perdas, observando a avaliação da Administração quanto ao nível de risco. 
Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura 
econômica, a experiência passada e os riscos específicos e globais em 
relação às operações, aos devedores e garantidores. A Companhia adota 
como prática a provisão integral de contratos encerrados e não recebidos, e 
para as demais contas a receber com entidades públicos e privados não 
encerrados não constitui provisão para perdas esperadas. d. Estoque: Os 

estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, 
reduzido por provisão para perda ao valor de mercado, quando aplicável. O 
custo dos estoques inclui gastos incorridos na produção, transporte e 
armazenagem dos estoques. No caso de estoques acabados, o custo inclui 
os gastos gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de operação. 
A Companhia utiliza o método de custeio por absorção. Os custos diretos 
são apropriados mediante apontamento de forma objetiva, e os custos 
indiretos são apropriados por meio de rateio com base na capacidade normal 
de produção, incluindo gastos incorridos na aquisição de estoques, custos 
de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas 
localizações e condições existentes. A Companhia reconhece as perdas no 
estoque considerando a diferença entre o preço praticado e custo médio 
apurado� e. Imobilizado: O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, 
líquido das depreciações registradas pelo método linear, considerando as 
respectivas taxas calculadas de acordo com a vida útil estimada, conforme 
descrito na Nota Explicativa nº 7. A Companhia avalia a cada exercício o 
valor para identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Um ativo 
imobilizado é considerado passível de ajuste de desvalorização quando seu 
valor contábil exceder seu valor recuperável. Os métodos de depreciação, 
as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das 
estimativas contábeis. f. Imposto de renda e contribuição social (corrente 
e diferido): As despesas de imposto de renda e contribuição social do 
período são calculados pelo regime de tributação do Lucro Real. Os impostos 
sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na 
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, 
o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado 
abrangente� Os encargos de imposto de renda e contribuição social são 
calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço� A 
alíquota do imposto de renda é 15% com adicional de 10% sobre uma base 
superior a R$240 anuais e a alíquota da contribuição social é de 9%. A 
Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela 
Companhia com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando 
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades 
fiscais. g. Receita de vendas: A receita do contrato compreende o valor 
inicial acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de 
solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de incentivos contratuais, 
na condição em que seja provável que elas resultem em receita e possam 
ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado de um contrato de 
prestação de serviços possa ser estimado de maneira confiável, a receita do 
contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão do 
contrato. O estágio de conclusão é avaliado pela referência do levantamento 
dos trabalhos realizados. A receita compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber pelo contrato de prestação de serviço 
celebrado entre a Companhia e seus clientes� A receita é apresentada 
líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos. h. Resultado 
básico por ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito através da 
divisão do resultado do semestre, atribuído aos detentores de ações da 
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em 
circulação durante o mesmo período. A Companhia não possui instrumentos 
com efeitos dilutivos, e, portanto, o resultado básico por ação é igual ao 
resultado diluído por ação. i. Demonstração dos Fluxos de Caixa: As 
demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e 
estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).
4 - Caixa e Equivalente de Caixa 31.12.2021 31.12.2020
Bancos conta movimento ��������������������������������������� 2.034 855 
Aplicações de liquidez imediata (i) ������������������������� 12.027 9.496 
Caixa e Equivalentes de Caixa líquido ���������������  14.061  10.351 
(i) As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras 
de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata sem perda significativa de 
valor em 2021 e em 2020.
5 - Contas a Receber de Clientes 31.12.2021 31.12.2020
Serviços executados a faturar (i) ���������������������������� 1.849 1.727 

 1.849  1.727 
(i) Representado por serviços medidos e não faturados. Em janeiro de 2022 
os serviços foram faturados e recebidos.
6 - Impostos a Compensar 31.12.2021 31.12.2020
IRRF a recuperar ���������������������������������������������������� 2 27 
IRPJ de anos anteriores a recuperar���������������������� 129 102 
CSLL de anos anteriores a recuperar �������������������� 38 37 
INSS retido na fonte a recuperar ���������������������������� 40 37 

209 203 

7 - Imobilizado 31.12.2021 31.12.2020
a) Composição Taxa Anual 

de Depre- 
ciação % Custo

Depre- 
ciação 

acumulada
Valor 

residual
Valor 

residual
Terrenos ��������������������� - 452 - 452 452
Instalações ����������������� 10 25 (9) 16 21
Equipamentos de
 campo e auxiliar ������� 5 634 (550) 84 33
Veículos���������������������� 5 1.349 (1.338) 11 37
Outras imobilizações��� 10 128 (90) 38 43

2.588 (1.987) 601 586
b) Movimentação do imobilizado

Descrição

Ter- 
re-

nos

Ins- 
tala- 
ções

Equip. de 
Campo e 

Aux.
Veí- 

culos Outros Total
Saldo líquido em 31.12.2020 �� 452 21 33 37 43 586
Adições ������������������������������������ - - 69 - - 69
Baixas �������������������������������������� - - (10) (229) (11) (250)
(+) Baixas de deprec./Amortiz. � - - 2 229 11 242
(-) Depreciações/Amortiz.�������� - (5) (10) (26) (5) (46)
Saldo líquido em 31.12.2021 �� 452 16 84 11 38 601
Saldo líquido em 31.12.2019 452 - 7 66 33 558
Adições ������������������������������������ - 25 803 3.593 2.534 6.955
Baixas �������������������������������������� - - (777) (3.647) (2.525) (6.949)
(+) Baixas de deprec./Amortiz. � - - 15 223 6 244
(-) Depreciações/Amortiz.�������� - (4) (15) (198) (5) (222)
Saldo líquido em 31.12.2020 �� 452 21 33 37 43 586
8 - Fornecedores 31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores nacionais (i) 928 1.279 

928  1.279 
(i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de 
insumos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
9 - Empréstimos e financiamentos
a) Composição

Moda- 
lidade

Circulante Não Circulante
Taxa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Banco
 Bradesco S�A� �� Finame TJLP 76 76 76 153

76 76 76 153
b) Financiamento por vencimento

31.12.2021 31.12.2020
Curto Prazo Curto Prazo
2022 ����������������������������� 76 2021 ����������������������������� 76 

Longo Prazo Longo Prazo
2023 ����������������������������� 76 2022 ����������������������������� 76 
2024 ����������������������������� - 2023 ����������������������������� 77 

76 153

Os contratos de financiamento não possuem covenants e as garantias dos 
contratos de financiamento são os próprios bens financiados (Equipamentos 
de campo e auxiliares), conforme demonstrado na nota explicativa n° 7.
10 - Obrigações fiscais 31.12.2021 31.12.2020
PIS s/Faturamento��������������������������������������������������  26  23 
COFINS s/Faturamento ������������������������������������������  122  106 
Obrigações fiscais sobre lucro �������������������������������  88  - 
Impostos retidos de terceiros ���������������������������������  29  138 
PIS e COFINS s/Receitas financeiras ��������������������  5  1 

270 268 
11 - Salários e encargos sociais 31.12.2021 31.12.2020
Salários a pagar �����������������������������������������������������  280  234 
Provisão de férias e encargos ��������������������������������  577  559 
Encargos sociais a recolher �����������������������������������  189  192 

 1.046 985 
12 - Patrimônio líquido
a) Capital Social: O capital social em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de 
dezembro de 2020, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 7.883 (sete 
milhões, oitocentos e oitenta e três mil reais), dividido em 7.883.000 (sete 
milhões, oitocentas e oitenta e três mil) ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal. b) Distribuição de lucros: O Estatuto prevê que dos lucros 
líquidos apurados nos exercícios serão destinados 5% (cinco por cento) à 
constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital 
social e 3% (três por cento) à distribuição aos acionistas como dividendo 
obrigatório, podendo a Assembleia Geral deliberar pela distribuição a menor� A 
administração da Companhia foi informada pelos seus únicos dois acionistas 
de que estes deliberarão na Assembleia Geral Ordinária pela retenção de 
todo o lucro do exercício, de forma que a proposta da administração e estas 
demonstrações contábeis não contemplam distribuição de dividendos, nos 
termos do art. 202, § 3º, II, da Lei 6.404/76. c) Reserva de retenção lucros: O 
Estatuto prevê que após a constituição da reserva legal e da distribuição aos 
acionistas como dividendo obrigatório, a Assembleia Geral poderá deliberar 
pela retenção de todo o lucro. d) Resultado por ação: 

Resultado 
do Exercício

Quantidade 
de ações

Resultado 
por ação

31.12.2021��������������������������  4.177 7.883  0,53 
31.12.2020��������������������������  1.662 7.883  0,21 
13 - Receita operacional líquida 31.12.2021 31.12.2020
Receita de Serviços������������������������������������������������  23.969  21.882 
Total de Receita Bruta ������������������������������������������ 23.969 21.882 
(-) ISS ��������������������������������������������������������������������� (718) (655)
(-) PIS ��������������������������������������������������������������������� (175) (157)
(-) COFINS ������������������������������������������������������������� (809) (725)
Total de Impostos s/Faturamento ����������������������� (1.702) (1.537)
Receita Operacional Líquida ������������������������������� 22.267 20.345 
14 - Custos dos serviços prestados 31.12.2021 31.12.2020
Insumos ������������������������������������������������������������������  (3.061)  (2.905)
Pessoal �������������������������������������������������������������������  (7.162)  (7.040)
Locação ������������������������������������������������������������������  (2.117)  (1.932)
Serviços de terceiros ����������������������������������������������  (1.234)  (3.363)
Depreciações/Amortizações ����������������������������������� (41) (41)
Outros ��������������������������������������������������������������������� (634) (674)

(14.249) (15.955)
15 - Despesas administrativas 31.12.2021 31.12.2020
Pessoal ������������������������������������������������������������������� (417)  (331)
Serviços de terceiros ����������������������������������������������  (49)  (26)
Impostos e taxas ����������������������������������������������������  -  (351)
Indedutíveis ������������������������������������������������������������  (56)  - 
Comerciais��������������������������������������������������������������  (61)  - 
Outras ���������������������������������������������������������������������  (7)  (1)

 (590)  (709)
16 - Despesas tributárias 31.12.2021 31.12.2020
IPVA ������������������������������������������������������������������������  (8)  (9)
IPTU �����������������������������������������������������������������������  (11)  (6)
Contribuição Sindical ����������������������������������������������  (54)  (65)
Impostos Municipais �����������������������������������������������  (700)  (1)
Impostos Federais ��������������������������������������������������  (895) (1.000)

(1.668) (1.081)
17 - Resultado financeiro líquido 31.12.2021 31.12.2020
Receitas Financeiras ���������������������������������������������
Sobre aplicações financeiras ��������������������������������  489  196 
Juros ���������������������������������������������������������������������  22 7 
(-) PIS e COFINS s/receitas financeiras ���������������  (24)  (9)

Total ����������������������������������������������������������������������� 487 194 
Despesas Financeiras �������������������������������������������
Bancária ����������������������������������������������������������������  (1)  (12)
Juros ���������������������������������������������������������������������  (18)  (9)
Encargos s/financiamentos �����������������������������������  (19)  (11)

Total �����������������������������������������������������������������������  (38)  (32)
Resultado Financeiro Líquido 449 162 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S.A.
Rio de Janeiro - RJ 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis Empresa Brasileira de 
Meio Ambiente S�A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Empresa Brasileira de Meio Ambiente 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, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria� Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”� Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias 
empresas (NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias 
empresas) e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis�
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais. • obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
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 contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, 
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos�

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.

Grant Thornton Auditores Independentes Marcio Romulo Pereira
CRC SP 025.583/O-1 CT CRC RJ 076774-O – 7

18 - Despesas de IRPJ e CSLL: Conciliação da despesa de imposto de 
renda e contribuição social no resultado:

31.12.2021 31.12.2020
Lucro antes do IR e Contribuição Social ����������������������� 6.222 2.837
IR e Contribuição Social às alíquotas nominais (34%) � (2.115) (965)
Efeito do Imp. de Renda e Contribuição Social sobre:
Adições permanentes ��������������������������������������������������� (19) (87)
Adições temporárias ����������������������������������������������������� (82) (192)
Exclusões temporárias �������������������������������������������������� 163 82
Outros ���������������������������������������������������������������������������� 114 45

Despesa c/Imposto de Renda e Contribuição Social ��� (1.940) (1.117)
Despesas de Contribuição Social �������������������������������� (544) (307)
Despesa de Imposto de Renda ������������������������������������ (1.396) (810)

(1.940) (1.117)
Alíquota efetiva de IR e Contribuição Social ����������������� 31% 39%

19 - Instrumentos Financeiros
a) Considerações Gerais: As políticas de gerenciamento de risco da 
Companhia foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir 
limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e 
a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são 
revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado 
e atividades da Companhia. As atividades da Companhia as expõem a 
diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e exposição 
a risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia concentra-se na 
imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar os potenciais 
efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco é pautada 
pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos mapeados para todos 
os negócios da Companhia� b) Gerenciamentos de Riscos: A Companhia 
está exposta: (i) a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não 
ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais; (ii) aos 
riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; e 

(iii) aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento 
de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A gestão 
de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá através de mecanismos 
de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do mercado financeiro, 
buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, de modo a proteger 
a rentabilidade dos contratos e o patrimônio.

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A
CNPJ/MF: 03.568.496/0001-92

Relatório da Administração: Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020  (EM R$)

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 24.404.677  47.445.709 
Contas a Receber 45.924.553  26.969.688 
Adiantamentos a Funcionários  104.666  14.676 
Adiantamentos a Fornecedores  826.937  766.915 
Impostos a Recuperar  935.590  749.607 
Créditos com Consorciados  96.956  264.717 
Estoques  155.525  116.221 
Outros Créditos  6.317.029  200.807 

Total do Ativo Circulante 78.765.932  76.528.338 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  - 
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais  -  1.462.941 
Retenções Contratuais  557.089  282.520 

Total do Realizável a Longo Prazo  557.089  1.745.461 
Investimento
Imobilizado Líquido 28.682.096  41.369.741 
Intangível  400.783  400.783 
Total do Ativo Não Circulante 29.082.878  41.770.524 
TOTAL DO ATIVO 108.405.899 120.044.322 

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos  13.057.247  8.052.417 
Fornecedores  5.387.803  2.484.557 
Impostos e Contribuições a Recolher  1.299.561  1.460.777 
Salários e Encargos Sociais  4.292.630  4.451.932 
Obrigações com Consorciados  3.586.201  2.353.339 
Adiantamento de Clientes  -  3.727.131 
JSCP / Dividendos a Pagar  8.331.399  9.416.920 
Outras Obrigações  335.893  1.016.131 

Total do Passivo Circulante  36.290.735  32.963.203 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos  5.852.449  13.918.233 
Impostos Diferidos  1.478.504  1.734.602 

JSCP a pagar  -  - 
Total do Passivo não Circulante  7.330.953  15.652.835 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social  58.100.000  58.100.000 
Reservas de Lucros  3.863.805  3.365.675 
Resultado do Período  2.820.405  9.962.609 

Total do Patrimônio Líquido  64.784.211  71.428.284 
TOTAL DO PASSIVO 108.405.899 120.044.322 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 31/12/2021 E 
31/12/2020  (EM R$)

31/12/2021 31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA  129.871.084  127.732.526 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  (11.130.624) (12.736.487)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  118.740.460  114.996.039 
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  (98.863.106) (91.200.142)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  19.877.354  23.795.897 
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  (18.781.014) (15.786.017)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO  76.337  (771.341)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS  3.177.277  7.819.960 
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL  4.349.954  15.058.499 
(-) IMPOSTO DE RENDA  (1.118.316)  (3.740.625)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (411.234)  (1.355.265)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO  2.820.405  9.962.609 
LUCRO POR AÇÃO  0,05  0,17 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2021 E 31/12/2020 

(Em R$)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro Líquido do Exercício  2.820.405  9.928.689 
Ajustes para Reconciliação do lucro Líquido do 
Exercício
Depreciação  8.299.135  8.299.135 
Lucro Ajustado  11.119.540  18.227.824 
Aumento (Redução) das Contas dos Grupos de 
Ativo e Passivo
Contas a Receber  18.954.865  4.187.131 
Impostos Recuperar  185.983  1.998.198 
Outros Ativos  (4.949.405)  505.135 
Fornecedores  2.903.246 (7.005.397)
Salários e Encargos Sociais  (159.301)  (654.765)
Obrigações Tributárias  161.216  (446.248)
Outros Passivos  (3.430.604)  356.125 
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais  24.785.540  17.168.003 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aumento do Imobilizado  - 
Redução (Aumento) Investimento (12.687.645)  (205.189)
(Redução) Intangível  -  - 
Caixa líquido proveniente das atividades de
  investimento (12.687.645)  (205.189)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
(Redução) de Empréstimos e Financiamentos  13.070.614 (7.998.639)
JSCP / Dividendos Pagos  (1.085.521) (2.615.000)
Aumento do Capital Social  -  - 
Caixa líquido usado nas atividades de
  financiamentos 11.985.093 (10.613.639)
(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa  24.082.988  6.349.175 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  47.445.709  41.062.614 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  24.404.677  47.445.709 
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021 
(EM REAIS)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Construtora Colares Linhares S.A. tem por 
principal objeto social, o desenvolvimento de atividades relacionadas à área de 
construção civil, dedicando-se particularmente aos segmentos da construção 
pesada. 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As 
Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as Práticas contá-
beis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações (Lei 
nº 6.404/76), e as alterações produzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, 
assim como, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), exigidos para as Demonstrações 
Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021. 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS -  A) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem os montantes de 
caixa, e os fundos disponíveis em contas bancárias de livre movimentação, regis-
trados ao custo, cujo risco de mudança em seu valor é insignificante. B) Contas 
a Receber: As Contas a Receber são registradas no balanço pelo valor nominal 
dos títulos representativos de seus créditos. C) Tributos a Recuperar: Referem-
-se a Créditos Fiscais de operações de Prestação de Serviços de Construção 
Civil e saldos negativos de IRPJ e CSLL de exercícios anteriores, sobre os quais 
serão adotadas medidas administrativas compensatórias, de acordo com o que 
preceitua a legislação vigente. D) Imobilizado: O Imobilizado é mensurado pelo 
seu custo histórico, menos depreciação acumulada calculada pelo método das 
cotas constantes. O custo histórico contempla os gastos diretamente atribuíveis 
à aquisição dos itens. E) Financiamentos: Todos os financiamentos tem origem 
na aquisição de máquinas, veículos e equipamentos para utilização na execução 
dos objetivos da companhia. F) Imposto de Renda e Contribuição Social: O 
imposto de renda e a contribuição social do exercício foram calculados com base 
nas alíquotas de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$240 mil para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável 
para a contribuição social sobre o lucro líquido. G) Apuração e Destinação do 
Resultado: As receitas são oriundas de obras realizadas por empreitada ou por 

Administração, assim como, pela locação de máquinas e equipamentos para 
limpeza urbana, sendo o reconhecimento das receitas e custos efetuados na 
medida da execução física de cada obra e na prestação dos serviços de locação 
de veículos e equipamentos para limpeza urbana. O Estatuto prevê que os lucros 
líquidos dos exercícios apurados, serão destinados 5% (cinco por cento) à cons-
tituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social 
e 3% (três por cento), no mínimo, à distribuição aos acionistas como dividendo 
obrigatório, podendo a Assembléia Geral deliberar distribuição diversa da pre-
vista no Estatuto. Patrimônio Líquido: Composto por Capital Social e Reservas 
de Lucros;o Capital Social é representado por 58.100.000 de ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal; as Reservas de Lucros foram calculadas em 

conformidade com o disposto na Lei das S/A e o Estatuto Social da Companhia.
DIRETORIA: John Clark Andrade Corrêa - CPF: 426.612.852-53. Toigo de 
Quadros Caon - CPF: 569.137.960-72. Ademir de Carvalho Vale Junior - 
Contador: CRC-RJ. 070.545/O-7 -  CPF: 021.452.427-24.

Eventos

Capital 
Social Inte-

gralizado
Reservas 
de Lucros

Lucros 
Acumula-

dos Total 
Saldos em 31/12/2019 58.100.000 3.365.675 6.058.272 67.523.947
Lucro Líquido do Exercício 9.962.609 9.962.609
Aumento de Capital
Constituição de Reservas 
de Lucros 498.130 (498.130) 0
Pagto Dividendos (6.058.272) (6.058.272)
Saldos em 31/12/2020 58.100.000 3.365.675 9.962.609 71.428.284
Lucro Líquido do Exercício 2.820.405 2.820.405
Aumento de Capital -
Constituição de Reservas 
de Lucros 639.150 (141.019) 498.131
Pagto Dividendos (9.962.609) (9.962.609)
Saldos em 31/12/2021 58.100.000 4.004.825 2.679.386 64.784.211

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
FINDOS EM 31/12/2021 (EM R$)

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A.
CNPJ Nº 05.209.279/0001-31

Alessandro da Silva Gonçalves - CRC/RJ 088127/O7 - CPF: 080.453.617-19
As Demonstrações Financeiras completas, com as respectivas notas explicativas 
encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
2021 2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.019 2.965
Contas a receber 10.292 9.407
Estoques 8.393 4.761
Impostos a recuperar 578 10
Adiantamento a sócios 211 211
Despesas antecipadas 585 613

 24.078 17.967
Não circulante
Direito de uso de ativo 53 193
Imobilizado 8.931 8.155

 8.984 8.348
Total do ativo 33.062 26.315
Passivo
Circulante
Fornecedores 3.342 2.055
Empréstimos e financiamentos 2.794 1.819
Obrigações sociais e trabalhistas 1.631 1.035
Obrigações fiscais 477 361
Parcelamentos fiscais 47 49
Arrendamentos a pagar 20 140
Dividendos a pagar 803 684
Outros 31 92

 9.145 6.235
Não circulante
Arrendamentos a pagar - 52
Fornecedores 64 90
Empréstimos e financiamentos 7.367 5.231
Parcelamentos fiscais 288 323

 7.719 5.696
Patrimônio líquido
Capital social 4.691 4.691
Reserva de capital 4.334 4.334
Reserva de lucros 7.173 5.359

 16.198 14.384
Total do passivo e patrimônio líquido 33.062 26.315

Demonstração do resultado Exercícios (Em milhares de reais)
2021 2020

Receita líquida de vendas 25.663 22.112
Custos dos produtos vendidos (14.544) (14.039)
Lucro bruto de vendas 11.119 8.073
Receita líquida de serviços prestados 8.646 6.778
Custos dos serviços prestados (3.520) (2.732)
Lucro bruto de serviços 5.126 4.046
Lucro bruto 16.245 12.119
Despesas gerais e administrativas (6.106) (4.578)
Despesas de vendas (4.888) (4.020)
Outras receitas (despesas), líquidas (132) (13)
 (11.126) (8.611)
Lucro antes do resultado financeiro 5.119 3.508
Resultado financeiro líquido (1.335) (843)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 3.784 2.665
Imposto de renda e contribuição social (1.405) (787)
Lucro líquido do exercício 2.379 1.878

Reserva de lucros Total do

 
Capital 
social

Reser-
va de 

capital
Reservas  

de retenção  
de lucros

Re-
serva 
legal

Lucros 
acumu-

lados
patri-

mônio 
líquido

Saldos em 31 de dezem-
bro de 2019 4.691 4.334 3.672 255 - 12.952

Constituição Reserva 
Legal (Nota 15) - - - 94 (94) -

Dividendos propostos 
(Nota 15) - - - - (446) (446)

Constituição Reservas 
de Lucros (Nota 15) - - 1.338 - (1.338) -

Lucro líquido do exercício - - - - 1.878 1.878
Saldos em 31 de dezem-
bro de 2020 4.691 4.334 5.010 349 - 14.384

Constituição Reserva 
Legal (Nota 15) - - - 119 (119) -

Dividendos propostos 
(Nota 15) - - - - (565) (565)

Constituição Reservas 
de Lucros (Nota 15) - - 1.695 - (1.695) -

Lucro líquido do exercício - - - - 2.379 2.379
Saldos em 31 de dezem-
bro de 2021 4.691 4.334 6.705 468 - 16.198

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)

Demonstração do fluxo de caixa (Em milhares de reais)
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 3.784 2.665
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das 

atividades operacionais:
Depreciação de imobilizado 1.332 1.439
Depreciação de direito de uso de ativo 140 139
Juros sobre arrendamentos 21 44
Baixa imobilizado 216 69
Juros sobre empréstimos 948 529
Provisão para perdas de crédito esperadas 392 156

 6.833 5.041
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Contas a receber (1.369) (3.149)
Estoques (3.632) (1.383)
Impostos a recuperar (568) (3)
Despesas antecipadas 28 467
Fornecedores 1.261 (220)
Obrigações sociais e trabalhistas 596 172
Obrigações fiscais 116 (229)
Parcelamentos fiscais (37) (38)
Outros passivos (61) (29)
Imposto de renda e Contribuição pagos (1.405) (787)

Caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais 1.762 (158)
Juros pagos sobre empréstimos (948) (529)
Pagamento de juros de arrendamento (21) (44)

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais 793 (731)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Venda de imobilizado 92 80
Aquisição de imobilizado (2.324) (1.221)

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (2.232) (1.141)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos 5.053 4.540
Pagamento de empréstimos (1.942) (2.880)
Dividendos pagos (446) -
Pagamento de arrendamento (172) (139)

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 2.493 1.521
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.054 (351)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.965 3.316
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4.019 2.965
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.054 (351)
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FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. CNPJ Nº 05.427.471/0001-02

Balanços Patrimoniais Resumidos em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais)
ATIVO 2021 2020
Circulante 13.801.782 12.269.869
Caixa e equivalentes de caixa 932.399 2.091.021
Contas a receber de clientes 505.625 8.740
Estoques 1.825.773 1.289.583
Ativos biológicos 10.119.296 7.898.012
Outros ativos circulantes 418.689 982.513
Não Circulante 102.040.881 87.252.709
Outros ativos não circulantes 1.377.320 1.284.220
Ativos biológicos 14.489.270 12.085.938
Imobilizado 86.174.291 73.882.551
Total do Ativo 115.842.663 99.522.578
PASSIVO 2021 2020
Circulante 12.461.419 4.916.578
Contas a pagar 1.241.182 277.733
Empréstimos e financiamentos 2.725.073 3.800.284
Salários e encargos sociais 87.425 152.699
Impostos e contribuições a recolher 52.195 5.234
Contas a pagar a partes relacionadas 6.170.739 –
Outras obrigações 2.184.805 680.628
Não Circulante 14.726.183 16.041.103
Provisão para imposto de renda e contribuição
 social diferidos 12.112.818 11.792.882
Empréstimos e financiamentos 649.536 3.312.252
Outras obrigações 1.963.829 935.969
Patrimônio Líquido 88.655.061 78.564.897
Capital social 66.339.646 58.738.791
Reservas de reavaliação e ajustes de avaliação
 patrimonial 40.824.971 40.892.758
Prejuízos acumulados (21.497.556) (21.066.652)
Subtotal do patrimônio líquido 85.667.061 78.564.897
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.988.000 –
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 115.842.663 99.522.578

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado Resumidos em 31/12/2021 e de 2020 
(Em reais)

2021 2020
Receita líquida 7.271.693 12.377.567
Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos 2.585.093 5.453.118
Custo das vendas (6.406.133) (11.556.274)
Lucro bruto 3.450.653 6.274.411
Despesas gerais e administrativas (2.731.143) (3.062.199)
Outras receitas operacionais, líquidas de outras
 despesas (591.498) 999.045

(3.322.641) (2.063.154)
Lucro operacional 128.012 4.211.257
Resultado financeiro
Receitas financeiras 19.806 55.955
Despesas financeiras (326.573) (566.589)

(306.767) (510.634)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos (178.755) 3.700.623
Imposto de renda e contribuição social
 Diferido (842.393) 842.393
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (1.021.148) 4.543.016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Resumida em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais)

Capital 
social

Capital 
a 

realizar

Reservas de reava-
liação e ajustes de

avaliação patrimonial
Prejuízos 

acumulados

Patrimônio 
líquido 

subtotal

Adiantamento 
para futuro au- 

mento de capital

Patrimônio 
líquido 

total
Saldos em 31/12/2019 49.195.791 – 41.568.265 (26.633.164) 64.130.892 7.395.000 71.525.892
Integralização de capital 9.543.014 (14) – – 9.543.000 (9.543.000) –
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – 2.148.000 2.148.000
Realização da mais valia de ativos e tributos diferidos – – (1.023.496) 1.023.496 – – –
Realização de tributos diferidos e outros efeitos – – 347.989 – 347.989 – 347.989
Lucro líquido do exercício – – – 4.543.016 4.543.016 – 4.543.016
Saldos em 31/12/2020 58.738.805 (14) 40.892.758 (21.066.652) 78.564.897 – 78.564.897
Aumento de capital 7.600.841 (588.279) – – 7.012.562 – 7.012.562
Integralização de capital – 588.293 – – 588.293 – 588.293
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – 2.988.000 2.988.000
Realização da mais valia de ativos e tributos diferidos – – (590.244) 590.244 – – –
Realização de tributos diferidos e outros efeitos – – 522.457 – 522.457 – 522.457
Prejuízo líquido do exercício – – – (1.021.148) (1.021.148) – (1.021.148)
Saldos em 31/12/2021 66.339.646 – 40.824.971 (21.497.556) 85.667.061 2.988.000 88.655.061

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado Abrangente Resumidas
em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais)

2021 2020
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (1.021.148) 4.543.016
Total de resultados abrangentes para o exercício (1.021.148) 4.543.016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2021, compreendendo 
o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Resultado Abrangente, Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Líquido e as Demonstrações do Fluxo de Caixa, acompanhadas das Notas Explicativas e do 
Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras. Outrossim, esta diretoria fica à disposição 
dos senhores acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos adicionais. Avisos:  (1) As demonstrações financei-
ras 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:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/ 
https://sistemas.cvm.gov.br/
https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm 

Demonstrações do Fluxo de Caixa Resumidas
em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais)

Fluxo de caixa proveniente das operações: 2021 2020
  Atividade operacional
  (Prejuízo) lucro líquido do exercício (1.021.148) 4.543.016
  Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
    geradas pelas atividades operacionais (225.272) (3.191.206)
  Variações nos ativos e passivos (2.596.051) 4.362.084
  Caixa líquido utilizado (gerado) nas atividades
    operacionais (3.842.471) 5.713.894
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
  Adições no imobilizado (3.000.217) (4.252.899)
  Caixa líquido utilizado nas atividades de
    investimento (3.000.217) (4.252.899)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
  Aumento (redução) de débitos com empresas ligadas 6.024.503 –
  Aumento de capital social e adiantamento para futuro
    aumento de capital 3.576.293 2.148.000
  Outras operações das atividades de financiamento (3.916.730) (2.161.914)
  Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades
    de financiamento 5.684.066 (13.914)
Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa (1.158.622) 1.447.081
Demonstração da variação do caixa e equivalentes
  de caixa
  Caixa e equivalentes de caixa no início do período 2.091.021 643.940
  Caixa e equivalentes de caixa no final do período 932.399 2.091.021
Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa (1.158.622) 1.447.081

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas Resumidas
1. Breve Contexto Operacional da Companhia: A Fartura Agropecuária S.A., 
é uma Sociedade Anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de 
Janeiro - RJ, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar (Parte), registrada na BM&F 
Bovespa - Bolsa de Mercadorias e Futuros (B3), tendo como filial a Fazenda 
São João, localizada no Município de Santana do Araguaia - PA, onde explora 
a atividade pecuária de bovinocultura de corte, cultivo e comercialização de 
grãos, simultaneamente com as práticas de conservação da fauna e da flora. 
Está identificada nas presentes notas explicativas pela sua denominação social 
“Fartura” ou por “Companhia”. 2. Base de Apresentação das Demons-
trações Financeiras e Principais Práticas Contábeis: As demonstrações 
financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) e considerando a premissa de continuidade de suas operações. As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas respectivas 
notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos 
exercícios apresentados e refletem a gestão da Companhia, salvo manifestação 
em contrário. A Administração da Companhia afirma que todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras e somente elas, estão eviden-
ciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. 2.1. Critérios 
gerais de elaboração e divulgação: As demonstrações financeiras foram 
preparadas considerando o custo histórico como base de valor além de ativos 
mensurados ao valor justo (ativos biológicos). Ativos e passivos são classificados 
conforme seu grau de liquidez e exigibilidade. Os mesmos são classificados 
como circulantes quando for provável que sua realização ou liquidação ocorra 
até o final do exercício seguinte. Caso contrário, são demonstrados como não 
circulantes. A única exceção a este procedimento está relacionada aos saldos 
de imposto de renda e contribuição social diferidos, ativos e passivos que estão 
classificados integralmente no não circulante. A emissão das demonstrações 
financeiras foi autorizada pela diretoria em 30/03/2022. 2.2. Sumário das prin-
cipais práticas contábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas 
pela Companhia são: a) Moeda funcional: As demonstrações financeiras são 
apresentadas em reais, sendo esta a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia. b) Ativos financeiros: A Companhia classifica seus ativos finan-
ceiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensurados ao 
valor justo reconhecido no resultado, custo amortizado e valor justo através de 
outros resultados abrangentes (quando aplicável). A Companhia não possui 
instrumentos financeiros complexos e todos são classificados como custo amor-
tizado. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata 
e vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação no 
valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. 
Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas 
pelo valor nominal e deduzidas, quando aplicável, das perdas estimadas para 
créditos de liquidação duvidosa, com base em análise individual dos valores a 
receber e em montante considerado pela Administração necessário e suficiente 
para cobrir prováveis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser 
modificados em função da recuperação de créditos junto a clientes devedores 
ou mudança na situação financeira de clientes. O ajuste a valor presente do 
saldo de contas a receber de clientes não é relevante, devido ao curto prazo 
de sua realização. Avaliação da recuperabilidade de ativos financeiros: Ativos 
financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação da recu-
perabilidade de ativos (impairment). Estes ativos financeiros são considerados 
ativos não recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos 
tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham 
impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. Os 
critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma perda por 
impairment incluem, entre outros fatores: (i) dificuldade financeira relevante do 
emissor ou devedor; e (ii) condições econômicas nacionais ou locais que se 
correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. c) Estoques: 
Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou produção, sendo 
ajustados ao valor realizável líquido, quando inferior ao custo médio. Para o 
ativo biológico Soja, a Companhia mensura a custo de produção e quando o 
ativo está no “ponto de colheita”, é realizado a mensuração a valor justo. Após 
colhido, o grão é tratado como estoque e é avaliado a valor realizável líquido.
d) Ativos biológicos: Os ativos biológicos correspondem, principalmente, a 
rebanho bovino (gado de corte) e touros, tourinhos e vacas de leite, apresentados 
nos ativos circulante e não circulante, respectivamente. Os ativos biológicos es-
tão mensurados pelo valor justo, deduzidos das despesas de venda. A avaliação 
dos ativos biológicos é feita mensalmente pela Companhia, sendo o ganho ou 
perda na variação do valor justo dos ativos biológicos reconhecidos no resultado 
do período em que ocorrem em linha específica da demonstração do resultado, 
denominada “ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos”. O aumento 
ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença entre os valores 
justos dos ativos biológicos no início e final do período avaliado. e) Operações 
com partes relacionadas (passivo circulante): As transações comerciais e 
financeiras realizadas com controladora referem-se a mútuos e arrendamentos, 
atualizados pela variação da taxa SELIC, em sua maior parte. f) Imobilizado: O 
ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido 
da depreciação acumulada e prováveis perdas para redução do valor recuperável 
(impairment). A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com 
base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, estimada com base na 
expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, 
as quais não são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é 
revisada anualmente e ajustada, se necessário, podendo variar com base na 
atualização tecnológica de cada unidade. As vidas úteis dos ativos da Companhia 
são demonstradas em nota explicativa. Conforme divulgado em nota explicativa, 
a Companhia optou pela manutenção dos saldos de reavaliação, constituídos 
anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07. Adicionalmente, adotou o custo 
atribuído quando da adoção inicial dos CPCs em 2010. g) Redução ao valor 
recuperável de ativos (impairment): A Companhia avalia anualmente o ativo 
imobilizado, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes com 
a finalidade de identificar evidências que levem a perdas de valores não recu-
peráveis desses ativos, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o 
valor contábil do ativo excede o valor recuperável, esta perda é reconhecida no 
resultado do período. A Administração efetuou a análise de seus ativos conforme 
CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM nº 527/2007, e constatou que os 
mesmos são realizáveis. h) Ativos e passivos não circulantes: Compreendem 
os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após doze meses 
subsequentes à data base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos 
dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorridos, se aplicável, 
até a data do balanço. i) Contas a pagar: As contas a pagar de fornecedores 
são reconhecidas pelo valor nominal e subsequentemente acrescido, quando 
aplicável, das variações monetárias e correspondentes encargos incorridos até 
as datas dos balanços. j) Apuração do resultado e reconhecimento de receita: 
O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.  
A receita de vendas é apresentada líquida dos impostos incidentes, descontos e 
abatimentos concedidos, sendo reconhecida na extensão em que satisfaz uma 
obrigação de desempenho, quando da transferência do controle dos produtos e 
quando possa ser medida de forma confiável, com base no valor justo da contra-
prestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos 
sobre vendas. As receitas financeiras representam juros e variações monetárias 
decorrentes de aplicações financeiras e de partes relacionadas de transações 
que geram ativos e passivos monetários e outras operações financeiras. São 
reconhecidas pelo regime de competência quando ganhas ou incorridas pela 
Companhia. k) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: 
A Companhia calcula o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), 
corrente e diferido com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 
10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% 
para contribuição social, sobre o lucro. Os saldos são reconhecidos no resultado 
da Companhia pelo regime de competência. Os valores de imposto de renda 
e contribuição social diferidos são registrados nos balanços pelos montantes 
líquidos no ativo ou no passivo não circulante. l) Novas normas, interpreta-
ções e alterações: Normas e interpretações novas e revisadas de aplicação 
obrigatória a partir de 01/01/2021: No exercício corrente, a Companhia adotou 
as alterações e novas interpretações às normas contábeis adotadas no Brasil 
e aos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Conselho 
das Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards 
Board - IASB) e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, respectiva-
mente, que entraram obrigatoriamente em vigor para períodos anuais iniciados 
em ou após 01/01/2021.

Norma ou interpretação
Alterações ao CPC 48 - Instrumentos financeiros, CPC 38* - Instrumentos finan-
ceiros: reconhecimento e mensuração, CPC 40 (R1) - Instrumentos financeiros: 
evidenciação, CPC 11 - Contratos de seguro e CPC 06 (R2) - Arrendamentos.
(*) Revogado, a partir de 01/01/2018, pelo Pronunciamento técnico CPC 48 - 
Instrumentos Financeiros.
A adoção dessas novas normas e alterações não resultou em impactos significa-
tivos nas demonstrações financeiras de 31/12/2021 e exercícios comparativos. 
Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis. 
Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não 
adotou as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas 
ainda não estão aplicáveis, como segue:
Norma ou interpretação (alterações)
CPC 15 (R1) - Combinação de negócios
CPC 27 - Ativo imobilizado
CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
CPC 37 (R1) - Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade, CPC 
48 - Instrumentos financeiros, CPC 06 (R2) - Arrendamentos e CPC 29 - Ativo 
biológico e produto agrícola
CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis
CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro
CPC 36 (R3) - Demonstrações consolidadas e CPC 18 (R2) - Investimento em 
coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto
Atualmente, a Administração está conduzindo uma análise dos impactos que 
poderão advir com a adoção das normas e interpretações novas e revisadas 
supracitadas em suas demonstrações financeiras. Contudo, com base nas 
análises preliminares realizadas até o momento, a Administração não espera 
impactos relevantes sobre as demonstrações financeiras da Companhia em 
decorrência da adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas 
emitidas e ainda não aplicáveis. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas 
Contábeis Significativas: Os resultados reais dos saldos constituídos com a 
utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua 
efetiva realização, podem ser divergentes. A preparação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que 
a Administração se baseie em estimativas para registro de certas transações e 
informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados 
finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em 
exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as es-
timativas são revisadas e nos exercícios futuros afetados. 
4. Ativos Biológicos 2021 2020

Circulante
Quanti-

dade Valor
Quanti-

dade Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras e bezerros (8 a 12 meses) 1.678 3.837.854 - -
Novilhas e novilhos 60 166.312 1.511 3.739.060
Subtotal 1.738 4.004.166 1.511 3.739.060
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo de
  produção:
Rebanho em formação - 4.164.972 - 2.323.983
Bezerras e bezerros (0 a 7 meses) 1.567 1.950.158 1.625 1.834.969 
Subtotal 1.567 6.115.130 1.625 4.158.952
Total do circulante 3.305 10.119.296 3.136 7.898.012

2021 2020

Não circulante
Quanti-

dade Valor
Quanti-

dade Valor
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos 118 612.207 131 549.874
Vacas 3.888 13.851.545 3.659 11.506.226
Rebanho bovino 4.006 14.463.752 3.790 12.056.100
Rebanho equino 64 25.518 91 29.838
Total do não circulante 4.070 14.489.270 3.881 12.085.938
Total dos ativos biológicos 7.375 24.608.566 7.017 19.983.950

O saldo dos ativos biológicos da Companhia está avaliado pelo valor justo 
considerando o custo de produção e o diferencial do valor de mercado, líquido 
dos custos necessários para colocação em condição de uso ou venda. Os 
ativos avaliados pelo custo de produção referem-se ao rebanho em formação 
e aos bezerros e bezerras de 0 a 7 meses, mantidos ao pé até a desmama. É 
considerado rebanho em formação os custos alocados às matrizes no período 
de gestação. Com relação ao custo de produção do rebanho, a Companhia en-
tende que os ativos biológicos estão, substancialmente, próximos ao valor justo.
Circulante  
Saldo apresentado em 31/12/2019 6.654.941
Transferência do não circulante (2.872.884)
Apropriação de custos 4.584.451
Diminuição devido a vendas (3.108.750)
Aumento líquido (redução) devido aos nascimentos/(mortes) (151.566)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 2.791.820
Saldo apresentado em 31/12/2020 7.898.012
Transferência do não circulante (506.741)
Apropriação de custos 7.503.333
Diminuição devido a vendas (4.837.112)
Aumento líquido (redução) devido aos nascimentos/(mortes) (420.993)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 497.509
Outras (saídas) /ajustes (14.712)
Saldo apresentado em 31/12/2021 10.119.296
Não Circulante  
Saldo apresentado em 31/12/2019 6.688.970
Transferência para o circulante 2.872.884
Redução devido a mortes (133.031)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 2.661.298
Depreciação (4.183)
Saldo apresentado em 31/12/2020 12.085.938
Transferência para o circulante 506.741 
Redução devido a mortes (186.947)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 2.087.584
Depreciação (4.046)
Saldo apresentado em 31/12/2021 14.489.270
Em 31/12/2021, os animais de fazenda mantidos para venda eram compostos 
de 1.738 (1.511 em 31/12/2020) cabeças de gado e estão classificados no ativo 
circulante. Uso de estimativas: premissas para o reconhecimento do valor 
justo dos ativos biológicos: Com base no CPC 29 (IAS 41) - Ativo Biológico, 
a Companhia reconhece seus ativos biológicos a valor justo menos despesa de 
venda, seguindo as premissas em sua apuração:  (i) A Companhia determinou 
que a abordagem de mercado é a técnica de avaliação mais apropriada para o 
cálculo do valor justo para os ativos biológicos consumíveis maduros e a abor-
dagem de custo para os imaturos, conforme CPC 46. (ii) Especificamente quanto 
a divulgação, a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização previstos 
no CPC 46, utilizado a hierarquia no nível 1. (iii) O valor de mercado do rebanho 
bovino é obtido através de pesquisa de preços em mercados específicos de 
cada área e são considerados dados como idade, raça e qualidades genéticas 
similares, divulgados por empresas especializadas, além dos preços praticados 
pela Companhia em vendas para terceiros. (iv) A apuração da exaustão dos 
ativos biológicos é realizada com base no valor justo no período. Os eventuais 
ajustes ocorridos da nova avaliação a valor justo deverão ser lançados contra a 
conta “Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos”. (v) A Companhia definiu 
por efetuar a avaliação do valor justo de seus ativos biológicos mensalmente, sob 
o entendimento de que este intervalo é aceitável para que não tenha defasagem 
do saldo de valor justo dos ativos biológicos registrado em suas demonstra-
ções financeiras. Em 31/12/2021 e 2020, a Companhia não possuía quaisquer 
tipos de ativos biológicos com titularidade restrita ou dados como garantia de 
exigibilidade, bem como não existiam quaisquer outros riscos (financeiros e 
compromissos) que impactassem os ativos biológicos da Companhia.

5. Imobilizado
Descrição Taxa anual de depreciação Saldo em 2020 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2021
Terrenos 52.724.352 6.573.091 – – – 59.297.443
Edificações e instalações 5.022.128 548.401 – 1.353.828 – 6.924.357
Equipamentos e acessórios 4.533.308 10.772 (773.077) – – 3.771.003
Veículos 937.555 197.000 – – – 1.134.555
Móveis e utensílios 227.487 5.042 – – – 232.529
Pastagem 16.970.382 17.375 (667.912) 133.708 – 16.453.553
Correção e preparo do solo 3.854.162 – – 2.416.659 – 6.270.821
Outros 979.009 126.293 – 1.045.340 – 2.150.642
Subtotal do imobilizado: 85.248.383 7.477.974 (1.440.989) 4.949.535 – 96.234.903
Depreciação acumulada:
Edificações e instalações 2% a 4% (2.071.216) – – – (217.678) (2.288.894)
Equipamentos e acessórios 5% a 33% (2.618.236) – 314.111 – (215.819) (2.519.944)
Veículos 10% a 20% (409.062) – – – (104.749) (513.811)
Móveis e utensílios 10% (215.100) – – – (5.394) (220.494)
Pastagem 5% (6.486.522) – 455.375 – (1.130.064) (7.161.211)
Correção e preparo do solo 20% (2.041.537) – – – (803.225) (2.844.762)
Outros 4% a 10% (811.238) – – – (56.454) (867.692)
Total Depreciação acumulada (14.652.911) – 769.486 – (2.533.383) (16.416.808)
Imobilizado em andamento 3.287.079 8.018.652 – (4.949.535) – 6.356.196
Total do imobilizado: 73.882.551 15.496.626 (671.503) – (2.533.383) 86.174.291
Descrição Taxa anual de depreciação Saldo em 2019 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2020
Terrenos 52.722.352 2.000 – – – 52.724.352
Edificações e instalações 4.948.122 41.756 – 32.250 – 5.022.128
Equipamentos e acessórios 6.427.876 34.941 (1.929.509) – – 4.533.308
Veículos 716.832 220.723 – – – 937.555
Móveis e utensílios 224.046 3.441 – – – 227.487
Pastagem 15.860.948 – (1.593.324) 2.702.758 – 16.970.382
Correção e preparo do solo 3.854.162 – – – – 3.854.162
Outros 972.891 6.118 – – – 979.009
Subtotal do imobilizado: 85.727.229 308.979 (3.522.833) 2.735.008 – 85.248.383
Depreciação acumulada:
Edificações e instalações 2% a 4% (1.945.715) – – – (125.501) (2.071.216)
Equipamentos e acessórios 5% a 33% (2.937.054) – 796.835 – (478.017) (2.618.236)
Veículos 10% a 20% (339.069) – – – (69.993) (409.062)
Móveis e utensílios 10% (209.549) – – – (5.551) (215.100)
Pastagem 5% (6.566.334) – 1.010.971 – (931.159) (6.486.522)
Correção e preparo do solo 20% (1.270.705) – – – (770.832) (2.041.537)
Outros 4% a 10% (786.287) – – – (24.951) (811.238)
Total Depreciação acumulada (14.054.713) – 1.807.806 – (2.406.004) (14.652.911)
Imobilizado em andamento 840.162 5.443.656 (261.731) (2.735.008) – 3.287.079
Total do imobilizado: 72.512.678 5.752.635 (1.976.758) – (2.406.004) 73.882.551
O montante de R$ 7.012.562 que compõe o saldo na coluna de adições corresponde ao aumento de capital aprovado pela diretoria em Assembleia Geral Ex-
traordinária de 03/05/2021 mediante a integralização de terrenos e edificações.    No ano findo em 31/12/2021, devido ao contrato da parceria agrícola junto à 
Sierentz e a consequente opção de cessar as atividades relacionadas ao plantio de soja e milho, a Companhia executou a venda de maquinário agrícola que 
não seria mais útil totalizando uma baixa líquida de (R$ 458.966) sendo essa registrada na demonstração do resultado no grupo contábil de “outras receitas 
operacionais, líquidas de outras despesas”. Além disso, com a concentração das atividades fins no segmento pecuário, a Companhia realizou a reforma de 995,3 
hectares de áreas de pastagens realizando assim a baixa do saldo residual contábil no montante de (R$ 222.537). Redução ao valor recuperável de ativos 
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Relatório do Auditor Resumido
As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 
31/12/2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstra-
ções financeiras completas, estão disponíveis eletronicamente no endereço 
https://sistemas.cvm.gov.br/ bem como se encontra disponível na sede da 
Companhia. O referido relatório do auditor independente sobre essas demons-
trações financeiras, individuais e consolidadas, foi emitido em 31 de março de 
2022, sem modificações.

(impairment): Durante o exercício de 2021 a Companhia contratou avaliadores 
independentes para avaliar o valor realizável de seus ativos. Esses avaliadores 
indicaram que o valor líquido de realização das terras, que inclui pastagens, é 
superior aos saldos registrados na contabilidade no encerramento do exercício. 
Portanto, a Companhia concluiu que os montantes registrados no exercício de 
2021 são realizáveis em conformidade com o CPC 01. 6. Patrimônio Líquido: 
Capital social: Representado por 2.097.618 ações ordinárias nominativas e 
616.615 ações preferenciais, sem valor nominal. As ações preferenciais têm 
prioridade no recebimento de dividendos, que serão iguais aos das ordinárias. 
Além disso, as ações preferenciais adquiriram o direito a voto a partir do tercei-
ro ano em que a Companhia deixou de distribuir dividendos. Em Assembleia 
Geral Extraordinária de 03/05/2021, a diretoria aprovou o aumento de Capital 
Social de R$ 58.738.791 para R$ 66.339.646, com a emissão de mais 185.069 

Ações Ordinárias Nominativas e 54.403 ações preferenciais, sendo o montante 
de R$ 7.012.562 integralizado na forma de terrenos e o restante no valor de 
R$ 588.279 em dinheiro. Adicionalmente, a Itapura Agropecuária Ltda. realizou 
adiantamentos para futuro aumento de capital no montante de R$ 2.988.000, a 
ser integralizado até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Reserva de Rea-
valiação e Ajuste de Avaliação Patrimonial: Consoante o artigo 4º da Instrução 
CVM nº 469, de 02/05/2008, a Companhia optou pela manutenção dos saldos 
das contas de reserva de reavaliação, constituídas anteriormente à edição da Lei 
nº 11.638/07. Os Ajustes de Avaliação Patrimonial representam a contrapartida 
dos ajustes patrimoniais líquidos efetuados no ativo imobilizado. Dividendos: 
Em ocasião de lucros acumulados, os acionistas terão direito de receber, como 
dividendo mínimo obrigatório, 25% do lucro líquido ajustado, nos termos do 
artigo 202 da Lei n° 6.404/76 e artigo 29 do estatuto social.

DECISÕES ECONÔMICAS

sergiocpb@gmail.com

Sidnei Domingues Sérgio Braga

CPI dos Trens garante  
que governo não  
fiscaliza a SuperVia

A CPI dos Trens, da Alerj, descobriu o que todo mundo 
já sabia: o governo não tem conhecimento dos prob-

lemas que afetam diariamente milhões de passageiros da 
SuperVia. Os membros da Comissão foram informados 
que o governo investiu mais de R$ 1,4 bilhão no modal, 
mas não sabe como o dinheiro foi gasto porque nem a Sec-
retaria Estadual de Transportes, nem a Agetransp, a agência 
reguladora, fiscalizaram o uso da verba. Os parlamentares 
também ficaram sabendo que, das 104 estações existentes, 
apenas 23 têm acessibilidade e só 21 possuem banheiros.

Audiência pública  
em Petrópolis

O relator da comissão especial da Alerj criada para 
acompanhar e fiscalizar os desdobramentos da tragédia de 
Petrópolis, o deputado estadual Marcus Vinícius (PTB), 
quer fazer uma audiência pública na cidade para ouvir re-
presentantes do município e do Governo do Estado para 
saber o que cada órgão municipal e estadual está fazendo 
para recuperar a cidade e dar moradia aos perderam tudo 
com as chuvas de março. A ideia do deputado é fazer uma 
espécie de acareação e acabar com o jogo de empurra entre 
as entidades.

Samba em pauta

Aproveitando a semana de Carnaval fora de época, o de-
putado Coronel Jairo (SDD) protocolou um projeto de lei 
na Alerj para tornar o Grêmio Recreativo Escola de Samba 
Unidos de Padre Miguel Patrimônio Cultural e Imaterial do 
Estado do Rio de Janeiro.

Mais controle sobre  
dados da Saúde

O deputado Anderson Moraes (PL) protocolou um projeto de 
lei na Alerj para evitar que informações sobre saúde sejam divul-
gadas por órgãos, entidades e empresas prestadoras de serviços 
públicos sem o devido aval da Secretaria Estadual de Saúde. O 
parlamentar quer impedir que cidadãos recebam conteúdos sobre 
saúde pública sem a análise do órgão competente.

Menos um na briga  
por vaga no TCE

As recentes acusações de nepotismo contra o deputa-
do Márcio Pacheco (PSC) minaram sua candidatura a uma 
vaga de conselheiro do TCE. Seguem no páreo agora ape-
nas dois parlamentares, Rosenverg Reis (MDB) e Val Ceasa 
(Patriota). A Alerj ainda não definiu quando será a escolha 
do substituto do conselheiro Aloysio Neves, que se apo-
sentou mês passado.

Consignado: Autorregulação incluiu 
novas punições a correspondentes

A autorregulação pa-
ra o consignado 
impõe falta gra-

ve sobre qualquer forma 
de captação ou tratamento 
inadequado ou ilícito dos 
dados pessoais dos consu-
midores sem sua autoriza-
ção, e todos os bancos que 
participam da iniciativa as-
sumem o compromisso de 
adotar as melhores práticas 
relativas à proteção e ao tra-
tamento de dados pessoais 
dos clientes.

Os bancos que não 
aplicarem as sanções 
podem ser multados pe-
lo Sistema de Autor-
regulação por conduta 
omissiva, cujos valores 
variam de R$ 45 mil até 
R$ 1 milhão. As multas 
arrecadadas serão desti-
nadas a projetos de edu-
cação financeira. Nesta 
quarta-feira, a Federa-
ção Brasileira de Bancos 
(Febraban) divulgou os 
números de fevereiro so-
bre as punições pratica-
das. A iniciativa envolve 
a Febraban e a Associa-
ção Brasileira de Bancos 
(ABBC).

“O setor bancário tem 
sido rigoroso com relação 
ao cumprimento da Autor-
regulação do Consignado. 
Abusos não são tolerados”, 
afirma Isaac Sidney, presi-
dente da Febraban. “A au-
torregulação do consignado 
tem como objetivo prote-
ger os consumidores contra 
práticas lesivas. As punições 
aos correspondentes bancá-
rios que não se adequarem 
às normas continuarão na 

intensidade necessária”, 
afirma Sílvia Scorsato, pre-
sidente da ABBC.

Punição

“O setor bancário segue 
rigoroso em punir as más 
práticas na oferta e conces-
são do crédito consignado 
aos consumidores. Em fe-
vereiro, 7 correspondentes 
foram advertidos, 12 tive-
ram suas atividades suspen-
sas temporariamente e 1 foi 
impedido definitivamente 
de atuar em nome dos ban-
cos, em um total de 20 no-
vas medidas administrativas 
aplicadas no mês”, mencio-
nou a 

A Federação diz que o 
número acompanha a mé-
dia registrada nos últimos 
dois meses, quando foram 
aplicadas 23 medidas ad-
ministrativas a correspon-
dentes em janeiro e 27 em 
dezembro de 2021, man-
tendo o ritmo de medidas 
aplicadas. Reflete, ainda, a 
redução das reclamações 
registradas nas plataformas 
do Banco Central e do Sin-
dec (Procons).

Participam da Autorre-
gulação 32 instituições fi-
nanceiras que representam 
cerca de 99% do volume 
total da carteira de crédito 
consignado no país. De ja-
neiro de 2020, entrada em 
vigor da autorregulação, a 
fevereiro de 2022, 875cor-
respondentes bancários fo-
ram advertidos ou tiveram 
suas atividades suspensas. 
Trinta e sete perderam o di-
reito de exercer a atividade 

em definitivo.
O consumidor também 

pode verificar se o corres-
pondente bancário é certifi-
cado e está apto a oferecer 
crédito consignado em no-
me dos bancos. A consul-
ta é realizada por meio do 
CPF do profissional na base 
de dados da Central de Re-
gistros de Certificados Pro-
fissionais.

O acompanhamento e a 
aferição das ações irregula-
res são feitos por várias fon-
tes de informação. Além da 
quantidade de reclamações 
procedentes registradas nos 
canais internos dos bancos 
ou recebidas pelos Procons, 
pelo Banco Central ou por 
intermédio do Consumi-
dor.gov.br, são avaliadas as 
ações judiciais e os indica-
dores de uma auditoria, que 
leva em conta questões de 
governança e gestão de da-
dos.

Não Perturbe

Outra medida integrante 
do Sistema de Autorregu-
lação do Consignado é a 
plataforma Não Pertube, 
por meio da qual os consu-
midores podem proibir que 
instituições financeiras e 
correspondentes bancários 
façam contato proativa-
mente para oferecer crédito 
consignado. Entre 02 de ja-
neiro de 2020 e 28 de março 
de 2022, 2.813.283 solicita-
ções de bloqueios de tele-
fone para o recebimento de 
ligações de oferta indeseja-
das sobre crédito consigna-
do foram solicitados. Já os 

pedidos de bloqueio feitos 
a todas as instituições finan-
ceiras somaram 2.195.903.

A maioria dos pedidos de 
bloqueio de telefone partiu 
de consumidores de cidades 
da região Sudeste (53,61%). 
A região Sul responde por 
18,09% do total de pedi-
dos, seguida pelo Nordes-
te (14,42%). Centro-Oeste 
e Norte respondem por 
10,45% e 3,42% dos pe-
didos, respectivamente. O 
Estado de São Paulo, com 
828.877 pedidos de blo-
queio, lidera o indicador 
no país, seguido por Minas 
Gerais (320.713) e Rio de 
Janeiro (302.028).

Para fortalecer o “Não 
me Perturbe” e reduzir as 
reclamações de consumido-
res que são importunados 
com ligações indesejadas, 
os bancos rejeitam propos-
tas de contratação de con-
signado encaminhadas por 
correspondentes em nome 
de consumidores cadastra-
dos na plataforma.

Orientações ao consumi-
dor para contratar crédito 
de forma segura: antes de 
contratar o produto, peça 
uma simulação; nunca de-
cida com pressa; descon-
fiar de propostas exagera-
das; não fazer depósitos 
antecipados para receber o 
empréstimo; nunca assinar 
nada sem ler; e em caso de 
devolução de crédito con-
signado por arrependimen-
to ou contratação não soli-
citada, procure os canais de 
relacionamento do banco 
e nunca faça depósitos em 
contas de terceiros.

Bolsa em queda com o recuo em quase 50% da Usiminas

Nesta quarta-feira, 
o Ibovespa se-
guiu um movi-

mento contrário às princi-
pais bolsas europeias, que 
refletiram a fala do presi-
dente do Banco Central da 
Alemanha de que será con-
trário a qualquer aumento 
precipitado das taxas de 
juros pelo Banco Central 
Europeu. Às 16h o índice 
brasileiro apresentava que-
da de 0,84%. “O recuo foi 
protagonizado pelas ações 
da Usiminas (USIM5), com 
uma retração de 6,87% no 
pregão de hoje e pela Vale 
(VALE3), com performan-
ce negativa em 2,95%”, re-

portou Rob Correa, analista 
de investimentos CNPI.

Segundo ele, o recuo dos 
papéis da Usiminas deriva 
da divulgação de que seu lu-
cro recuou 49% no último 
trimestre em razão da valo-
rização do real em março, 
ficando em R$ 7,84 bilhões, 
valor abaixo da meta de R$ 
7,90 bilhões. Além disso, a 
companhia anunciou uma 
queda de sua produção de 
29,6%. O motivo para a má 
performance da Vale pelo 
quarto pregão consecutivo 
se deve ao recuo do pre-
ço do minério de ferro em 
2,6% após o anúncio do 
corte da produção de aço 

por parte da China.
“Observamos ainda um 

tom de queda acentuada do 
dólar, que está sendo ne-
gociado a R$ 4,62, em uma 
queda de 1% que se deve 
em parte a um movimento 
de cautela do investidor em 
um dia precedente ao feria-
do (de Tiradentes). A retra-
ção do dólar reflete ainda, 
na minha avaliação, os refle-
xos das tensões com relação 
aos próximos movimentos 
do Fed, banco central dos 
EUA”, disse Correa.

Para ele, o tom caute-
loso do fechamento desta 
quarta-feira, que fez a bolsa 
retroceder aos 114 mil pon-

tos, é resultado de uma fra-
gilidade das principais ações 
que compõem o índice, co-
mo grandes mineradoras, 
frente a um contexto inter-
nacional turvo tendo em 
vista o conflito russo-ucra-
niano e o lockdown que 
atinge as cidades que abri-
gam principais portos chi-
neses. “Além disso, pode-
mos creditar a performance 
empobrecida do Ibovespa 
ao receio do mercado quan-
to ao fim do ciclo de alta de 
juros brasileiros, que afetará 
significativamente o influxo 
de capital estrangeiro no 
país, refletindo em uma ins-
tabilidade cambial”, avaliou.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, sub-
metemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Resultado Abrangente, 
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações do Fluxo de Caixa e as Demonstrações do Valor 
Adicionado, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações 
financeiras. Outrossim, esta diretoria fica à disposição dos senhores acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos 
adicionais. Avisos: (1) As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas 
e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patri-

monial 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:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
https://www.wlm.com.br/informacoes-financeiras/documentos-enviados-a-cvm/ 
https://sistemas.cvm.gov.br/ 
https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm

BALANÇOS PATRIMONIAIS RESUMIDOS EM 31/12/2021 E 2020 (Em MR$, exceto quando indicado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO RESUMIDAS EM 31/12/2021 E 2020 (Em MR$, exceto quando indicado)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Operações continuadas
Receita líquida 1.832.848 946.056 1.851.171 972.391
Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos – – 7.605 18.832
Custo das vendas (1.603.182) (813.465) (1.618.247) (836.910)
Lucro bruto 229.666 132.591 240.529 154.313
Despesas gerais e administrativas (106.841) (77.624) (117.582) (86.513)
Outras receitas (despesas) operacionais 12.661 7.431 13.160 9.760
Resultado de equivalência patrimonial 1.001 11.717 26 28

(93.179) (58.476) (104.396) (76.725)
Resultado operacional 136.487 74.115 136.133 77.588
Resultado financeiro
Receitas financeiras 10.313 2.171 10.439 2.415
Despesas financeiras (955) (1.903) (1.361) (2.630)

9.358 268 9.078 (215)
Resultado antes dos impostos 145.845 74.383 145.211 77.373
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente (40.649) (15.379) (40.653) (17.286)
 Diferido 610 (4.521) 1.242 (5.579)
Lucro líquido do exercício de operações em continuidade 105.806 54.483 105.800 54.508
Prejuízo de operações descontinuadas (75) (81) (75) (81)
Lucro Líquido do Exercício 105.731 54.402 105.725 54.427
Atribuível a:
Acionista controlador – – 105.731 54.402
Acionistas não controladores de empresas controladas – – (6) 25

105.731 54.402 105.725 54.427
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE RESUMIDAS 
EM 31/12/2021 E 2020 (Em MR$, exceto quando indicado)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 105.731 54.402 105.725 54.427
Total de resultados abrangentes
 para o exercício 105.731 54.402 105.725 54.427
Total de resultados abrangentes
 atribuíveis a:
Acionistas da companhia 105.731 54.402
Acionistas não controladores de
 empresas controladas (6) 25

105.725 54.427
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
PASSIVO 2021 2020 2021 2020
Circulante
Contas a pagar 11.085 6.759 12.776 7.811
Empréstimos e financiamentos – – 5.327 5.259
Salários e encargos sociais 19.575 12.744 20.449 13.578
Impostos e contribuições a recolher 4.523 3.533 4.650 3.559
Imposto de renda e contribuição
  social a pagar 3.458 753 3.458 854
Dividendos a pagar 14.641 13.790 14.641 13.790
Contas a pagar a partes relacionadas 830 1.058 830 1.058
Arrendamentos a pagar 243 380 243 380
Outras obrigações 7.897 8.053 10.272 8.570
Total do passivo circulante 62.252 47.070 72.646 54.859
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos – – 755 3.852
Provisões para riscos trabalhistas,
  cíveis e fiscais 127 14 127 14
Provisão para imposto de renda e
  contribuição social diferidos 11.179 10.551 46.319 45.004
Arrendamentos a pagar – 233 – 233
Outras obrigações 3.022 1.448 5.856 3.223
Total do passivo não circulante 14.328 12.246 53.057 52.326
Patrimônio Líquido
Capital social 238.836 177.375 238.836 177.375
Reserva de lucros 204.066 181.542 204.066 181.542
Reserva de Reavaliação e Ajustes de
  Avaliação Patrimonial 99.077 102.837 99.077 102.837
Patrimônio Líquido atribuível aos
  acionistas controladores 541.979 461.754 541.979 461.754
Participação de acionistas não
  controladores no patrimônio líquido
  das controladas – – 422 428
Total do Patrimônio Líquido 541.979 461.754 542.401 462.182
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 618.559 521.070 668.104 569.367

Controladora Consolidado
ATIVO 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 53.248 36.689 55.905 45.565
Aplicações financeiras 100.021 91.579 102.182 91.579
Contas a receber de clientes 57.860 42.794 58.366 42.803
Cotas de consórcio 6.848 6.427 6.848 6.427
Estoques 67.634 31.988 71.250 35.343
Ativos biológicos – – 18.298 14.078
Outros ativos circulantes 5.356 4.659 5.972 7.531
Total do ativo circulante 290.967 214.136 318.821 243.326
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de partes
  relacionadas 8.194 302 302 302
Outros créditos 10.755 2.602 12.239 2.723
Ativos biológicos – – 31.772 31.018
Investimentos 177.342 170.722 622 674
Propriedades para investimento 28.809 34.496 1.365 –
Imobilizado 93.458 89.842 293.945 282.349
Intangível 9.034 8.970 9.038 8.975
Total do ativo não circulante 327.592 306.934 349.283 326.041
Total do Ativo 618.559 521.070 668.104 569.367

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESUMIDAS EM 31/12/2021 E 2020 (Em MR$, exceto quando indicado)
Reserva de lucros Reserva Patri- Patri-

Reserva estatutária de Reava- mônio mônio

Capital 
Social Legal

Incen-
tivos 

Fiscais

Garantia 
para 
divi-

dendos
Investi-
mentos

Divi-
dendo 

adicional 
proposto

liação e 
Ajustes de 
Avaliação

Patrimonial

Lucros 
acumu-

lados

líquido 
dos 

contro-
ladores

líquido 
dos não 
contro-
ladores

Patri-
mônio 
líquido 

total
Saldos em 31/12/2019 177.375 25.622 – 52.034 61.462 0 103.629 – 420.122 403 420.525
Realização da mais valia de ativos – – – – – – (792) 1.237 445 – 445
Lucro líquido do exercício – – – – – – – 54.402 54.402 25 54.427
. Constituição de reserva legal – 2.782 – – – – (2.782) – – –
. Dividendo mínimo obrigatório (25%) – – – – – – – (13.215) (13.215) – (13.215)
. Constituição de reservas estatutárias – – – 19.821 19.821 – – (39.642) – – –
Saldos em 31/12/2020 177.375 28.404 – 71.855 81.283 – 102.837 – 461.754 428 462.182
Aumento de capital 61.461 – – – (61.461) – – – – – –
Realização da mais valia de ativos – – – – – – (2.255) 1.164 (1.091) – (1.091)
Ajuste de tributos diferidos sobre mais
 valia de ativos – – – – – (1.505) – (1.505) – (1.505)
Lucro líquido do exercício – – – – – – – 105.731 105.731 (6) 105.725
. Constituição de reserva legal – 5.345 – – – – – (5.345) – – –
. Constituição da reserva de subvenção
    de investimentos – – 17.830 – – – – (17.830) – – –
. Dividendo mínimo obrigatório (25%) – – – – – – – (22.910) (22.910) – (22.910)
. Constituição de reservas estatutárias – – – 30.405 30.405 – – (60.810) – – –
Dividendo adicional proposto – – – (10.247) – 10.247 – – – – –
Saldos em 31/12/2021 238.836 33.749 17.830 92.013 50.227 10.247 99.077 – 541.979 422 542.401

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO RESUMIDAS
EM 31/12/2021 E 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receitas / (Despesas)
Vendas de mercadorias,
  produtos e serviços 2.045.924 1.047.452 2.064.990 1.074.859
Outras 15.602 7.336 28.422 32.273

2.061.526 1.054.788 2.093.412 1.107.132
Insumos adquiridos de
  terceiros
Custos dos produtos, das
  mercadorias e dos
  serviços vendidos 1.742.861 869.322 1.757.929 892.787
Materiais, energia, serviços
  de terceiros e outros 28.232 21.280 38.476 29.369

1.771.093 890.602 1.796.405 922.156
Valor adicionado bruto 290.433 164.186 297.007 184.976
Depreciação e amortização 3.039 2.816 3.948 3.771
Valor adicionado líquido
  produzido pela entidade 287.394 161.370 293.059 181.205
Valor adicionado recebido
  em transferência
Resultado de equivalência
  patrimonial 1.001 11.717 26 28
Receitas financeiras 10.313 2.171 10.439 2.415

11.314 13.888 10.465 2.443
Valor adicionado total a
  distribuir 298.708 175.258 303.524 183.648
Distribuição do valor
  adicionado
Pessoal e administradores 98.749 66.011 102.324 69.045
Impostos, taxas e contribuições 92.531 52.178 93.360 56.771
Remuneração de capitais
  de terceiros 1.697 2.667 2.115 3.405
Remuneração de capitais próprios 105.731 54.402 105.725 54.427
Valor adicionado total
  distribuído 298.708 175.258 303.524 183.648

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA RESUMIDAS 
EM 31/12/2021 E 2020 (Em MR$, exceto quando indicado)

Fluxo de caixa das atividades Controladora Consolidado
operacionais: 2021 2020 2021 2020
 Lucro líquido do exercício 105.731 54.402 105.725 54.427
 Ajustes para conciliar o resultado às
  disponibilidades geradas pelas
  atividades operacionais (14.259) (6.065) (19.536) (8.636)
 Variações nos ativos e passivos (34.381) 57.219 (30.746) 70.674
 Caixa líquido gerado nas atividades
  operacionais 57.091 105.556 55.443 116.465
Fluxo de caixa das atividades de
  investimento:
 Aplicação financeira (2.272) (57.960) (4.310) (57.960)
 Adições ao Imobilizado (10.013) (4.751) (17.213) (10.860)
 Outras operações das atividades de
  investimentos (5.720) (1.628) 2.221 (13)
 Caixa líquido (utilizado) gerado nas
  atividades de investimento (18.005) (64.339) (19.302) (68.833)
Fluxo de caixa das atividades de
  financiamento:
 Pagamento de juros sobre o capital 
próprio e dividendos (22.059) (11.980) (22.059) (11.980)
 Outras operações das atividades de 
  financiamentos (468) (558) (3.742) (2.988)
 Caixa líquido utilizado nas
  atividades de financiamento (22.527) (12.538) (25.801) (14.968)
Aumento no caixa e equivalentes
  de caixa 16.559 28.679 10.340 32.664
Demonstração da variação do caixa
  e equivalentes de caixa
 Caixa e equivalentes de caixa no
  início do exercício 36.689 8.010 45.565 12.901
 Caixa e equivalentes de caixa no final
  do exercício 53.248 36.689 55.905 45.565
Aumento no caixa e equivalentes
  de caixa 16.559 28.679 10.340 32.664

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas.

NOTAS EXPLICATIVAS RESUMIDAS
1. Breve Contexto Operacional da Companhia: A WLM Participações e 
Comércio de Máquinas e Veículos S.A. é uma sociedade anônima com sede 
na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Praia do Flamengo nº 200 - 19º andar - 
Flamengo, registrada na BM&F Bovespa - Bolsa de Mercadorias e Futuros (B3), 
desde 1973. Atua na comercialização de produtos e serviços da marca Scania 
e também na produção, criação e comercialização de bovinos de corte, cultivo 
e comercialização de grãos por meio das controladas: Fartura e Itapura. 2. Base 
de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as in-
formações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 
as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. 
Em 31/12/2021, avaliamos a capacidade da Companhia em continuar operan-
do normalmente e estamos certos de que suas operações têm capacidade de 
geração de recursos para dar continuidade aos negócios no futuro. Não temos 
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas signifi-
cativas sobre a capacidade da Companhia em continuar operando. As principais 
políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras 
estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas respectivas notas explica-
tivas. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados, salvo manifestação em contrário. 2.1. Critérios gerais de ela-
boração e divulgação: As demonstrações financeiras foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor e ativos biológicos mensu-
rados ao valor justo. As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas 
demonstrações financeiras individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS 
aplicável às demonstrações financeiras separadas, uma vez que o IFRS passou 
a permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas 
nas demonstrações separadas, elas também estão em conformidade com as 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo (IASB). 
Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as demons-
trações financeiras consolidadas. Nas demonstrações financeiras individuais 
da Companhia, apresentadas em conjunto com as demonstrações financeiras 
consolidadas, os investimentos em controladas são contabilizados pelo método 
de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são realizados nas demons-
trações financeiras individuais e nas demonstrações financeiras consolidadas 
para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas 
da Controladora WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. 
Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e exigibilida-
de. Os mesmos são classificados como circulantes quando for provável que 
sua realização ou liquidação ocorra até o final do exercício seguinte. Caso 
contrário, são demonstrados como não circulantes. A única exceção a este 
procedimento está relacionada aos saldos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos, ativos e passivos que estão classificados integralmente no 
longo prazo. A Companhia elaborou a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), 
individual e consolidada, nos termos do CPC 09 - Demonstração do Valor Adi-
cionado. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como 
consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como infor-
mação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. 
A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidado foi autori-
zada pela diretoria em 22/03/2022. 2.3. Sumário das principais práticas 
contábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia 
e suas controladas são: a) Moeda funcional: As demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de reais (R$/mil), 
sendo esta a moeda funcional e de apresentação da Companhia e de suas 
controladas. b) Ativos financeiros: A Companhia classifica seus ativos finan-
ceiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensurados ao 
valor justo reconhecido no resultado, custo amortizado e valor justo através de 
outros resultados abrangentes (quando aplicável). A classificação depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Companhia não 
possui instrumentos financeiros complexos e todos são classificados como 
custo amortizado. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com li-
quidez imediata e vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco 
de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido 
de juros auferidos. Aplicações financeiras: As aplicações financeiras são men-
suradas, em sua totalidade, ao custo amortizado. Os juros e correção monetá-
ria, quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridos. As 

variações decorrentes da avaliação ao valor justo, com a exceção de perdas 
do valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abrangentes 
quando incorridas. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clien-
tes são registradas pelo valor nominal e deduzidas, quando aplicável, das 
perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, com base em análise 
individual dos valores a receber e em montante considerado pela Administração 
necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses 
créditos, os quais podem ser modificados em função da recuperação de crédi-
tos junto a clientes devedores ou mudança na situação financeira de clientes. 
O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é rele-
vante, devido ao curto prazo de sua realização. Avaliação da recuperabilidade 
de ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço 
para identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos fi-
nanceiros são considerados ativos não recuperáveis quando existem evidências 
de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do 
ativo financeiro e que tenham impactado negativamente o fluxo estimado de 
caixa futuro do investimento. Os critérios utilizados para determinar se há evi-
dência objetiva de uma perda por impairment incluem, entre outros fatores: (i) 
dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; e (ii) condições econô-
micas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre 
os ativos na carteira. c) Cotas de consórcio: As quotas adquiridas referem-se 
a consórcio de caminhões e estão avaliadas pelo custo de aquisição. d) Esto-
ques: Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou produ-
ção, sendo ajustados ao valor realizável líquido, quando inferior ao custo médio. 
Para o ativo biológico Soja, a Companhia mensura a custo de produção e 
quando o ativo está no “ponto de colheita”, é realizado a mensuração a valor 
justo. Após colhido, o grão é tratado como estoque e é avaliado a valor realizá-
vel líquido. e) Ativos biológicos: Os ativos biológicos correspondem, princi-
palmente, a rebanho bovino (gado de corte) e touros, tourinhos e vacas de 
leite, apresentados nos ativos circulante e não circulante, respectivamente. Os 
ativos biológicos estão mensurados pelo valor justo, deduzidos das despesas 
de venda. A avaliação dos ativos biológicos é feita mensalmente pela Companhia, 
sendo o ganho ou perda na variação do valor justo dos ativos biológicos reco-
nhecidos no resultado do período em que ocorrem em linha específica da de-
monstração do resultado, denominada “ajuste líquido ao valor justo dos ativos 
biológicos”. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela dife-
rença entre os valores justos dos ativos biológicos no início e final do período 
avaliado. f) Operações com partes relacionadas (ativos não circulantes e 
passivos circulantes): As transações comerciais e financeiras realizadas com 
e entre as empresas controladas e coligadas, em sua maior parte, referem-se 
a mútuos e arrendamentos, atualizados pela variação da taxa SELIC, em sua 
maior parte. Adicionalmente incluem aluguel de terras e pagamento de juros 
sobre capital próprio. g) Investimentos: Os investimentos em empresas con-
troladas e coligadas foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 
Os demais investimentos estão apresentados ao custo de aquisição, deduzidos 
de provisão para perdas estimadas na realização desses ativos. h) Proprieda-
de para investimentos: As propriedades para investimento estão mantidas 
com intuito de auferir receita de arrendamento e não para venda no curso 
normal dos negócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou 
serviços ou para propósitos administrativos. Atualmente as propriedades estão 
arrendadas para partes relacionadas e estão avaliadas pelo método de custo. 
i) Imobilizado: O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e prováveis perdas para re-
dução do valor recuperável (impairment). A Companhia utiliza o método de 
depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada 
ativo, estimada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos 
futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. A avaliação da vida 
útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada, se necessário, po-
dendo variar com base na atualização tecnológica de cada unidade. As vidas 
úteis dos ativos da Companhia são demonstradas em nota explicativa. Confor-
me divulgado em nota explicativa, a Companhia optou pela manutenção dos 
saldos de reavaliação, constituídos anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07. 
Adicionalmente, adotou o custo atribuído quando da adoção inicial dos CPCs 
em 2010. j) Intangível: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da 
amortização acumulada e prováveis perdas para redução ao valor recuperável 
(impairment), sendo a amortização calculada pelo método linear, consideran-
do-se o prazo de vida útil. k) Redução ao valor recuperável de ativos: O 
ativo imobilizado, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes relevan-
tes são revisados anualmente com o objetivo de verificar a existência de indício 

de perdas não recuperáveis. A Administração efetuou a análise de seus ativos 
conforme CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM nº 527/2007, e cons-
tatou que não há indicadores de desvalorização dos mesmos, bem como estes 
são realizáveis em prazos satisfatórios. Para fins de avaliação do valor recupe-
rável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam 
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - 
UGCs). l) Ativos e passivos não circulantes: Compreendem os bens e direi-
tos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após doze meses subsequen-
tes à data-base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos dos 
correspondentes encargos e variações monetárias, incorridos, se aplicável, até 
a data do balanço. m) Fornecedores: As contas a pagar de fornecedores são 
reconhecidas pelo valor nominal e subsequentemente acrescido, quando apli-
cável, das variações monetárias e correspondentes encargos incorridos até as 
datas dos balanços. n) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio: A propos-
ta de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, quando efetuada 
pela Administração da Companhia, que estiver dentro da parcela equivalente 
ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo circulante, por ser 
considerada uma obrigação legal prevista no estatuto social. A parcela dos di-
videndos superior ao dividendo mínimo obrigatório, quando declarada pela 
Administração antes do encerramento do exercício contábil a que se referem 
às demonstrações financeiras, ainda não aprovadas pelos acionistas, é regis-
trada como dividendo adicional proposto, no patrimônio líquido. o) Provisões 
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhecidas quando a Com-
panhia e suas controladas têm uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recur-
sos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com 
segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso 
esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de des-
conto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São atualizadas até 
as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, obser-
vadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores jurídicos da 
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, 
cíveis e trabalhistas estão descritos em nota explicativa. p) Apuração do re-
sultado e reconhecimento de receita: O resultado é apurado em conformi-
dade com o regime contábil de competência. A receita de vendas é apresenta-
da líquida dos impostos incidentes, descontos e abatimentos concedidos, 
sendo reconhecida na extensão em que satisfaz uma obrigação de desempenho, 
quando da transferência do controle dos produtos e quando possa ser medida 
de forma confiável, com base no valor justo da contraprestação recebida, ex-
cluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. As re-
ceitas financeiras representam juros e variações monetárias decorrentes de 
aplicações financeiras e de partes relacionadas de transações que geram ativos 
e passivos monetários e outras operações financeiras. São reconhecidas pelo 
regime de competência quando ganhas ou incorridas pela Companhia. q) Im-
posto de renda e contribuição social corrente e diferido: A Companhia 
calcula o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), corrente e 
diferido com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre 
o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% para con-
tribuição social, sobre o lucro líquido auferido. Os saldos são reconhecidos no 
resultado da Companhia pelo regime de competência. Os valores de imposto 
de renda e contribuição social diferidos são registrados nos balanços pelos 
montantes líquidos no ativo ou no passivo não circulante. r) Novas normas, 
interpretações e alterações: Normas e interpretações novas e revisadas de 
aplicação obrigatória a partir de 01/01/2021: No exercício corrente, a Companhia 
adotou as alterações e novas interpretações às IFRS e aos pronunciamentos, 
interpretações e orientações emitidos pelo Conselho das Normas Internacionais 
de Contabilidade (International Accounting Standards Board - IASB) e pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, respectivamente, que entraram 
obrigatoriamente em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 
01/01/2021. 
Norma ou interpretação
Alterações ao CPC 48/ IFRS 9 - Instrumentos financeiros, CPC 38/ IAS 39 - 
Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração, CPC 40 (R1) / IFRS 
7 - Instrumentos financeiros: evidenciação, CPC 11/ IFRS 4 - Contratos de 
seguro e CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos.
A adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas não resultou em 
impactos relevantes sobre a posição patrimonial e financeira e os resultados 
da Companhia ou sobre as divulgações nestas demonstrações financeiras. 
Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis: 



14  l Monitor MercantilQuinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, 21, 22, 23, 24 e 25 de abril de 2022Financeiro

Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não 
adotou as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas 
ainda não estão aplicáveis, como segue:
Norma ou interpretação (alterações)
CPC 15 (R1) / IFRS 3 - Combinação de negócios
CPC 27/ IAS 16 - Ativo imobilizado
CPC 25/ IAS 37 - Provisões, passivo contingentes e ativos contingentes
CPC 37 (R1) / IFRS 1 - Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade, 
CPC 48/ IFRS 9 - Instrumentos financeiros, CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrenda-
mentos e CPC 29/ IAS 41 - Ativo biológico e produto agrícola
CPC 26/ IAS 1 - Apresentação das demonstrações contábeis
CPC 23/ IAS 8 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro
CPC 36 (R3) / IFRS 10 - Demonstrações consolidadas e CPC 18 (R2) / IAS 
28 - Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado 
em conjunto
Atualmente, a Administração está conduzindo uma análise dos impactos que 
poderão advir com a adoção das normas e interpretações novas e revisadas 
supracitadas em suas demonstrações financeiras. Contudo, com base nas 
análises preliminares realizadas até o momento, a Administração não espera 
impactos relevantes sobre as demonstrações financeiras da Companhia em 
decorrência da adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas 
emitidas e ainda não aplicáveis. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas 
Contábeis Significativas: As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis, tais como: seleção de vidas úteis dos bens do imo-
bilizado; provisões para créditos de liquidação duvidosa; perdas nos estoques; 
avaliação do valor justo dos ativos biológicos; provisões fiscais, previdenciá-
rias, cíveis e trabalhistas. Os resultados reais dos saldos constituídos com a 
utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua 
efetiva realização, podem ser divergentes. A preparação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que 
a Administração se baseie em estimativas para registro de certas transações e 
informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados 
finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em 
exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as es-
timativas são revisadas e nos exercícios futuros afetados. 4. Demonstrações 
Financeiras Consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas foram 
elaboradas de acordo com os princípios de consolidação previstos na Lei das 
Sociedades por Ações e segundo os critérios estabelecidos no CPC 36 (R3) e 
CPC 21 (R1), abrangendo as informações anuais das investidas, cujos exercícios 
sociais são coincidentes em relação ao da Controladora. Processo de conso-
lidação: O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado 
corresponde à soma horizontal dos saldos das contas do ativo, do passivo, das 
receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado com as seguintes 
eliminações: a) das participações no capital, reservas e resultados acumulados, 
cabendo ressaltar que não existem participações recíprocas; b) dos saldos de 
contas correntes e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo mantidas entre 
as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; e c) dos efeitos 
decorrentes das transações significativas realizadas entre essas empresas. 
5. Operações Descontinuadas: De acordo com o pronunciamento contábil 
CPC 31, a Companhia está apresentando em linha separada na demonstração 
do resultado do exercício, o resultado das operações descontinuadas, refe-
rente a seguinte controlada: Superágua Empresa de Águas Minerais Ltda.: 
Explorava as atividades de envase e comercialização de águas minerais das 
marcas Caxambu, Lambari, Araxá e Cambuquira, e encerrou suas atividades 
em junho de 2005, estando a sua extinção sujeita ao encerramento de todas 
as demandas e questões de natureza fiscal e judicial. O resultado negativo das 
operações descontinuadas em 2021 foi de R$ 75 e em 2020, R$ 81, atribuído 
totalmente à Controladora. Existem contingências referentes a esta operação 
descontinuada, conforme divulgado em nota.

6. Investimentos: 
Segmento agropecuário

Descrição Fartura S. Sebastião (*) Itapura Total
Saldo em 31/12/2019 66.217 57.790 32.153 156.160
Ajuste mais valia de ativos reflexa 296 93 28 417
Adiantamento para futuro
 aumento de capital 1.748 – – 1.748
Equivalência patrimonial 4.224 6.256 1.243 11.723
Saldo em 31/12/2020 72.485 64.139 33.424 170.048
Transferência por incorporação* – (64.139) 64.139 –
Aumento de capital 7.053 – – 7.053
Ajuste mais valia de ativos reflexa 482 – (1.838) (1.356)
Equivalência patrimonial (943) – 1.918 975
Saldo em 31/12/2021 79.077 – 97.643 176.720
Descrição Outros Total
Saldo em 31/12/2019 733 733
Recebimento de dividendos (81) (81)
Equivalência patrimonial 28 28
Outros (6) (6)
Saldo em 31/12/2020 674 674
Recebimento de dividendos (130) (130)
Equivalência patrimonial 26 26
Transferência para provisão para perdas em investimentos 52 52
Saldo em 31/12/2021 622 622
Total dos Investimentos de 31/12/2020 170.722
Total dos Investimentos de 31/12/2021 177.342
(*) A Agropecuária São Sebastião do Araguaia foi incorporada pela Itapura 
Agropecuária Ltda. em 01/01/2021
. Investimentos em Controladas e Coligadas

2021 2020

Patrimônio Líquido
e Resultado

Total 
Ativo

Patri-
mônio 
líquido

Resul-
tado do 

exercício
Total 
Ativo

Patri-
mônio 
líquido

Resul-
tado do 

exer cício
Controladas
 operacionais
Fartura (*) 115.843 88.655 (1.021) 99.523 78.565 4.543
Itapura (**) 127.415 97.643 1.918 42.945 33.423 1.243
São Sebastião (**) – – – 81.207 64.139 6.256
Controlada
 descontinuada
Superágua (***) 360 (307) (75) 398 (232) (81)
Coligadas
Metalplus (***) 173 (157) (300) 469 143 (273)
Plenogás 2.372 1.490 377 2.548 1.504 357
(*) Patrimônio Líquido considerando AFAC de R$ 2.988 realizado pela Itapura 
Agropecuária LTDA. (**) A Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. foi 
incorporada pela Itapura Agropecuária Ltda. em 01/01/2021. (***) Constituída 
provisão para perdas na rubrica de outras obrigações circulantes.

2021 2020

Participação e 
 controladas

Ações ou 
quotas

Partici-
pação 

dire-
ta(%)

Partici-
pação 
indire-

ta(%)
Ações ou 

quotas

Partici-
pação 

dire-
ta(%)

Partici-
pação 
indire-

ta(%)
Controladas
 operacionais
Fartura 2.505.468 92,31 7,20 2.283.228 92,26 7,20
Itapura 34.754.507 99,99 – 34.754.507 99,99 –
São Sebastião (*) – – – 15.052.692 99,99 0,01
Controladas
 descontinuadas
Superágua 23.107.500 100,00 – 23.107.500 100,00 –
Coligadas
Metalplus 3.000 33,33 – 3.000 33,33 –
Plenogás 3.000 33,33 – 3.000 33,33 –
(*) A Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. foi incorporada pela Itapura 
Agropecuária Ltda. em 01/01/2021

Na controladora e consolidado, o montante de R$ 1.365 na coluna de trans-
ferências corresponde a reclassificação de cinco imóveis para o grupo de 
“propriedades para investimentos”. São eles:  Três Rios/RJ - R$ 27; Piraju/
SP - R$ 297; Itanhaém/SP - R$ 6; Carapebus/RJ - R$ 765 e Juiz de fora/MG - 
R$ 270. O aumento de aquisições no grupo de obras em andamento refere-se 
principalmente a reforma de 995,3 hectares de pastagens, expansão da cultura 
do café com o plantio de novos pés e o preparo do solo. Os pastos que estão 
sendo reformados serão concluídos no primeiro trimestre de 2022. Além disso, 
na Controladora está sendo realizada uma obra de contenção de encosta no 
imóvel da filial de Contagem/MG. Os pés plantados na safra 17/18 foram con-
cluídos em novembro de 2021. Além disso, na controladora, foram finalizadas 
as obras de melhoria nos imóveis alugados referentes as filiais de Reforma/MG 
e Patos de Minas/MG. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): 
A Companhia avalia periodicamente os bens do imobilizado com a finalidade de 
identificar evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis desses 
ativos, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o valor contábil 
do ativo excede o valor recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do 
período. Durante o exercício de 2021 a Companhia contratou avaliadores inde-
pendentes para avaliar o valor realizável das terras do segmento agropecuário. 
Esses avaliadores indicaram que o valor de realização das terras é superior aos 
saldos registrados na contabilidade no encerramento do exercício. Portanto, a 
Companhia concluiu que os montantes registrados no exercício de 2021 são 
realizáveis em conformidade com o CPC 01 e IAS 36. Nos demais segmentos 
da Companhia não foram identificados indicadores que pudessem reduzir o 
valor recuperável do seu ativo. 8. Dividendos a pagar: Conforme estabelece 
o art. 202 da Lei nº 6.404/76 e o art. 38 do seu Estatuto Social, a Companhia 
provisionou, neste exercício, a título de dividendo mínimo obrigatório, o valor de     
R$ 22.910, porém, ao longo do ano de 2021 foram distribuídos o montante de 
R$ 13.200 (sendo o total de R$ 11.279 líquido de imposto de renda retido na 
fonte) a título de juros sobre o capital próprio atribuídos aos dividendos míni-
mos obrigatórios, conforme detalhado na nota explicativa 24. O saldo da conta 
dividendos a pagar está assim representado:

Controladora e 
consolidado

Descrição 2021 2020
Dividendo obrigatório sobre o resultado do exercício 9.710 13.215
Juros sobre o Capital Próprio 4.030 –
Dividendo a pagar de exercícios anteriores 901 575
Total 14.641 13.790
Os dividendos a pagar de exercícios anteriores referem-se a dividendos não 
reclamados, a disposição dos acionistas.
9. Provisões para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais: A Companhia e 
suas controladas são parte em diversos processos oriundos do curso normal 
dos seus negócios, para os quais foram constituídas provisões baseadas na 
estimativa de seus consultores jurídicos. As principais informações desses 
processos, estão assim representadas:

Controladora Consolidado
Descrição 2021 2020 2021 2020
Trabalhistas 11 11 11 11
Cíveis 116 3 116 3
Total 127 14 127 14
a) Natureza das contingências: A Companhia é parte envolvida em processos 
cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto na es-
fera administrativa como na judicial. As respectivas provisões para riscos foram 
constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os 
processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada 
como provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não 
produzirá efeito significativamente diferente do montante provisionado. b) Per-
das possíveis, não provisionadas no balanço: Os valores decorrentes de 
causas administrativas, ambientais, trabalhistas, cíveis e de execução fiscal, 
no montante de R$ 69.944 (2020 - R$ 65.377), cuja avaliação dos assessores 
jurídicos aponta para uma probabilidade de perda possível, não foram registradas 
nestas demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Descrição 2021 2020 2021 2020
Tributárias 32.550 30.639 55.941 51.197
Trabalhistas 432 473 498 473
Cíveis 14.377 11.766 14.980 11.880
Ambientais 181 151 16.516 1.827
Total 47.540 43.029 87.935 65.377
10. Patrimônio Líquido: No dia 19/03/2021 foi aprovado o aumento de ca-
pital mediante a capitalização da reserva de investimentos no montante de 
R$ 61.461 passando o Capital Social para o total de R$ 238.836 (R$ 177.375 
em 31/12/2020), representando 36.414 mil ações nominativas, sendo 16.571 mil 
ações ordinárias e 19.843 mil ações preferenciais, sem valor nominal. Capital 
social autorizado: Conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada no dia 23/06/2004, a Companhia poderá aumentar o capital social, 
independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de 
Administração, que estabelecerá sobre as condições do respectivo aumento, 
até o valor correspondente a R$ 300.000, através de emissão ou não de novas 
ações ordinárias ou preferenciais, respeitando o limite legal. Reservas: Segue-se 
a descrição da natureza e objetivos para cada reserva no patrimônio líquido. 
Outros Resultados Abrangentes (Reserva de Reavaliação e Ajuste de Avaliação 
Patrimonial): Consoante o artigo 4º da Instrução CVM nº 469, de 02/05/2008, 
a Companhia optou pela manutenção dos saldos das contas de reserva de 
reavaliação, constituídas anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07, em bens 
próprios de suas controladas. Representa também a contrapartida dos ajustes 
patrimoniais líquidos efetuados no ativo imobilizado denominados “ajustes 
de avaliação patrimonial”. A realização da reserva e do ajuste de avaliação 
patrimonial é calculada proporcionalmente à depreciação ou baixa dos bens 
reavaliados e contabilizada em contrapartida de lucros (prejuízos) acumulados 
Reserva de lucros: Reserva legal: Representa os valores registrados, conforme 
definido no artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia. 
Reserva de subvenção para investimentos: A legislação tributária define que 
os incentivos fiscais ou financeiros-fiscais do ICMS, concedidos pelos Estados 
e pelo Distrito Federal, se enquadram como subvenção para investimentos. 
Com base nisso, a Companhia validou que os incentivos fiscais instituídos por 
legislação estadual cumpriram os requisitos estabelecidos para remissão e 
reinstituição do benefício referente a redução da base de cálculo do ICMS nas 
operações de venda de veículos automotores novos no Estado do Pará, e Rio 
de Janeiro. Garantia para pagamento de dividendos e reserva de investimentos: 
Conforme determina o Estatuto Social da Companhia, nos artigos 36 e 37, até 
70% do lucro líquido remanescente, após destinação da reserva legal, deverá 
ser destinado, em partes iguais, as reservas de garantia para pagamento de 
dividendo e reserva de investimentos, até o limite do seu capital social.
Base de cálculo do dividendo obrigatório

Controladora
Base de cálculo do dividendo obrigatório 2021
Lucro líquido do exercício 105.731
Realização da mais valia de ativos 1.164
Lucro líquido do exercício ajustado 106.895
Constituição da reserva legal (5%) 5.345
Constituição de reserva de incentivos fiscais 17.830
Base de cálculo do dividendo obrigatório 83.720
Dividendos obrigatórios 22.910
Dividendos obrigatórios (25%) 20.930
Adição do efeito de IRRF sobre JCP imputados ao dividendo
 obrigatório (15% de R$ 13.200) 1.980
Juros sobre o capital próprio atribuídos aos dividendos
 mínimos obrigatórios (13.200)
Total de dividendos a distribuir 9.710

Dividendos Propostos - 
Espécie e Classe

Valor Bruto 
(Em Reais 

/ Mil)

Valor Bruto 
por ação ON 

(Em Reais)

Valor Bruto 
por ação PN 

(Em Reais)
Dividendos obrigatórios declarados 22.910 0,59663 0,65629
Saldo dos dividendos distribuidos 9.710 0,25287 0,27815
No ano de 2021 foram distribuídos o montante de R$ 13.200 a título de juros 
sobre o capital próprio, entretanto foram atribuídos aos dividendos mínimos obri-
gatórios o valor líquido do imposto de renda retido na fonte, restando o montante 
a pagar aos acionistas de R$ 9.710. 11. Receita de Venda de Bens e Serviços:

Controladora
Descrição 2021 2020
Receita de bens 1.984.014 1.003.062
Receita de serviços 61.910 44.390
Total da receita operacional bruta 2.045.924 1.047.452
Impostos faturados (213.076) (101.396)
Total das deduções da receita Bruta (213.076) (101.396)
Total 1.832.848 946.056

Consolidado
Descrição 2021 2020
Receita de bens 2.003.080 1.030.469
Receita de serviços 61.910 44.390
Total da receita operacional bruta 2.064.990 1.074.859
Impostos faturados (213.819) (102.468)
Total das deduções da receita Bruta (213.819) (102.468)
Total 1.851.171 972.391
12. Lucro Líquido por Ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito 
através da divisão do lucro/prejuízo líquido do exercício atribuível aos detentores 
de ações ordinárias nominativas e preferenciais nominativas da Companhia, pela 
quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais disponíveis 
durante o exercício. Durante os dois últimos exercícios, não houve alteração 
no total em circulação das ações ordinárias e preferenciais da Companhia. Por 
isso, o cálculo do resultado básico por ação está apresentado considerando 
o total de ações da Companhia em circulação no final de cada exercício. No 
caso da WLM, o lucro/prejuízo diluído por ação é igual ao lucro/prejuízo básico 
por ação, pois a Companhia não possui instrumentos patrimoniais ou contratos 
capazes de resultar em emissão de ações. O quadro abaixo, apresentado em 
R$, demonstra o cálculo do lucro por ação com base no lucro líquido apurado 
em 31/12/2021 e 2020:

Em janeiro de 2021 a controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia LTDA foi incorporada pela Itapura Agropecuária LTDA. Dessa forma, realizamos a 
transferência dos saldos de investimento dessa controlada para a Itapura. Adicionalmente, destacamos que essa movimentação não gerou nenhum impacto 
nas demonstrações financeiras consolidadas. A Companhia mantém provisão para perdas em investimentos permanentes no valor de R$ 359 (R$ 232 em 
2020), registrados na rubrica de outras obrigações, no passivo não circulante. Este valor decorre principalmente de patrimônio líquido negativo na controlada 
descontinuada Superágua e na coligada Metalplus.
7. Imobilizado: Controladora

Descrição
Taxa anual de 
depreciação

Saldo em 
2020 Adições Baixa Transferência Depreciação

Saldo em 
2021

 Terrenos (*) 46.320 – – (1.365) – 44.955
 Edificações e instalações 45.798 73 – 43 – 45.914
 Equipamentos e acessórios 6.677 1.414 (94) 9 – 8.006
 Veículos 5.845 2.923 (2.079) – – 6.689
 Móveis e utensílios 9.508 1.612 (204) (9) – 10.907
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 2.108 – – 2.428 – 4.536
 Outros 1.528 – (19) – – 1.509
Subtotal do imobilizado: 117.784 6.022 (2.396) 1.106 – 122.516
Depreciação acumulada:
 Edificações e instalações (13.084) – – (5) (807) (13.896)
 Equipamentos e acessórios (4.634) – 8 (6) (431) (5.063)
 Veículos 10% a 20% (1.396) – 539 – (616) (1.473)
 Móveis e utensílios 10% (7.495) – 134 11 (570) (7.920)
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 20% (1.455) – – – (188) (1.643)
 Outros 4% a 10% (794) – 18 – (403) (1.179)
Total Depreciação acumulada (28.858) – 699 – (3.015) (31.174)
 Imobilizado em andamento 916 3.991 (320) (2.471) – 2.116
Total do imobilizado: 89.842 10.013 (2.017) (1.365) (3.015) 93.458

Controladora

Descrição
Taxa anual de 
depreciação

Saldo em 
2019 Adições Baixa Transferência Depreciação

Saldo em 
2020

 Terrenos 48.054 – – (1.734) – 46.320
 Edificações e instalações 42.605 100 – 3.093 – 45.798
 Equipamentos e acessórios 6.137 632 (92) – – 6.677
 Veículos 5.059 1.127 (341) – – 5.845
 Móveis e utensílios 8.876 660 (28) – – 9.508
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 2.108 – – – – 2.108
 Outros 1.463 65 – – – 1.528
Subtotal do imobilizado: 114.302 2.584 (461) 1.359 – 117.784
Depreciação acumulada:
 Edificações e instalações (12.308) – – – (776) (13.084)
 Equipamentos e acessórios (4.286) – 45 – (393) (4.634)
 Veículos 10% a 20% (1.087) – 236 – (545) (1.396)
 Móveis e utensílios 10% (7.024) – 24 – (495) (7.495)
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 20% (1.267) – – – (188) (1.455)
 Outros 4% a 10% (408) – – – (386) (794)
Total Depreciação acumulada (26.380) – 305 – (2.783) (28.858)
 Imobilizado em andamento 1.883 2.167 (41) (3.093) – 916
Total do imobilizado: 89.805 4.751 (197) (1.734) (2.783) 89.842

Consolidado

Descrição
Taxa anual de 
depreciação

Saldo em 
2020 Adições Baixa Transferência Depreciação

Saldo em 
2021

 Terrenos (*) 205.550 80 – (1.365) – 204.265
 Edificações e instalações 58.529 552 – 1.268 – 60.349
 Equipamentos e acessórios 16.164 1.775 (867) 9 – 17.081
 Veículos 7.454 3.120 (2.079) – – 8.495
 Móveis e utensílios 9.822 1.633 (205) (9) – 11.241
 Pastagem 24.590 18 (668) 134 – 24.074
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 2.110 – – 2.428 – 4.538
 Correção e preparo do solo 3.854 – – 2.417 – 6.271
 Outros 3.399 15 (47) 2.890 – 6.257
Subtotal do imobilizado: 331.472 7.193 (3.866) 7.772 – 342.571
Depreciação acumulada:
 Edificações e instalações 2% a 4% (18.751) – 172 (1.260) (19.839)
 Equipamentos e acessórios 5% a 33% (9.513) – 322 (6) (1.023) (10.220)
 Veículos 10% a 20% (2.290) – 539 – (731) (2.482)
 Móveis e utensílios 10% (7.782) – 134 11 (579) (8.216)
 Pastagem 5% (11.380) – 455 – (1.511) (12.436)
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 20% (1.457) – – – (188) (1.645)
 Correção e preparo do solo 20% (2.041) – – – (803) (2.844)
 Outros 4% a 10% (2.504) – 46 (93) (515) (3.066)
Total Depreciação acumulada (55.718) – 1.496 84 (6.610) (60.748)
 Imobilizado em andamento 6.595 15.360 (612) (9.221) – 12.122
Total do imobilizado: 282.349 22.553 (2.982) (1.365) (6.610) 293.945

Consolidado

Descrição
Taxa anual de 
depreciação

Saldo em 
2019 Adições Baixa Transferência Depreciação

Saldo em 
2020

 Terrenos 207.169 115 – (1.734) – 205.550
 Edificações e instalações 55.249 157 (2) 3.125 – 58.529
 Equipamentos e acessórios 17.317 972 (2.125) – – 16.164
 Veículos 6.700 1.348 (594) – – 7.454
 Móveis e utensílios 9.178 672 (28) – – 9.822
 Pastagem 23.480 – (1.593) 2.703 – 24.590
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 2.110 – – – – 2.110
 Direito de uso em arrendamento 1.017 65 – – – 1.082
 Correção e preparo do solo 3.854 – – – – 3.854
 Outros 2.500 15 (198) – – 2.317
Subtotal do imobilizado: 328.574 3.344 (4.540) 4.094 – 331.472
Depreciação acumulada:
 Edificações e instalações 2% a 4% (17.558) – – – (1.193) (18.751)
 Equipamentos e acessórios 5% a 33% (9.123) – 865 – (1.255) (9.513)
 Veículos 10% a 20% (2.014) – 423 – (699) (2.290)
 Móveis e utensílios 10% (7.305) – 26 – (503) (7.782)
 Pastagem 5% (11.078) – 1.011 – (1.313) (11.380)
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 20% (1.269) – – – (188) (1.457)
 Correção e preparo do solo 20% (1.270) – – – (771) (2.041)
 Outros 4% a 10% (2.243) – 192 – (453) (2.504)
Total Depreciação acumulada (51.860) – 2.517 – (6.375) (55.718)
 Imobilizado em andamento 3.859 8.621 (57) (5.828) – 6.595
Total do imobilizado: 280.573 11.965 (2.080) (1.734) (6.375) 282.349
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Controladora e consolidado
2021 2020

Lucro básico por ação Ordinárias Nominativas Preferenciais Nominativas Total Ordinárias Nominativas Preferenciais Nominativas Total
Ações em circulação - Unidades 16.571.220 19.843.450 36.414.670 16.571.220 19.843.450 36.414.670
Total de ações em circulação - Unidades 16.571.220 19.843.450 36.414.670 16.571.220 19.843.450 36.414.670
Operações continuadas
Lucro (Prejuízo) líquido atribuível a cada classe de ações (R$) 45.570.855,00 60.125.653,50 105.805.218,66 23.531.132,40 30.955.782,00 54.482.903,92
Lucro (Prejuízo) líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) 2,75 3,03 – 1,42 1,56 –
Operações descontinuadas
Lucro (Prejuízo) líquido atribuível a cada classe de ações (R$) (33.939,92) (40.641,86) (74.581,78) (36.747,11) (44.003,37) (80.750,48)
Lucro (Prejuízo) líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) (0,01) (0,01) – (0,01) (0,01) –

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Os membros do Conselho Fiscal da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A., Dr. Vitor Rogério 
da Costa (Efetivo) e Dr. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira (Efetivo), representando a maioria dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, no exercício de 
suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no artigo 163, da Lei das Sociedades por Ações, em reunião do Conselho Fiscal desta data, 
analisaram e opinaram favoravelmente pela aprovação (i) das Demonstrações Financeiras tomadas em seu conjunto, com respectivas Notas Explicativas, 
Relatório da Administração, relatório sem ressalvas dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 
22 de março de 2022, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, e (ii) da proposta da Administração de destinação do lucro líquido 
ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, e de distribuição de dividendos. Rio de Janeiro, 22 de março de 2022. Jorge Eduardo Gouvêa 
Vieira - Conselheiro Fiscal Efetivo. Vitor Rogério da Costa - Conselheiro Fiscal Efetivo.

EUGENIO RICARDO ARAUJO COSTA - Diretor-Presidente.     LEANDRO CARDOSO MASSA - Diretor.     NARGILLA NAIRA RODRIGUES DA COSTA - Contadora - CRC/RJ 111.602/O-0
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE RESUMIDO: As demonstrações 
financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras 
completas, individuais e consolidadas, estão disponíveis eletronicamente no 
endereço https://www.wlm.com.br/informacoes-financeiras/documentos-envia-
dos-a-cvm/ bem como se encontra disponível na sede da Companhia. O referido 
relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras, indi-
viduais e consolidadas, foi emitido em 22 de março de 2022, sem modificações.

Três perguntas: outsourcing – mudanças, demanda e cenário econômico
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
o mercado de out-
sourcing com Re-

nan Torres, diretor comer-
cial da Arklok.

O que mudou no mer-
cado de outsourcing com 
a pandemia?

A pandemia pegou a to-
dos de surpresa, e as empre-
sas não estavam preparadas 
para o formato de home of-
fice. Esse mercado teve um 
boom gigantesco em 2020, 
pois as empresas enfren-
taram problemas com pedi-
dos sem previsão de entre-
ga, entregas em diferentes 
localidades e fabricantes 
sem peças devido a quebra 
das cadeias de suprimentos.

As empresas entenderam 
que o outsourcing resolve 

problemas de infraestrutura 
que englobam não apenas 
o custo dos equipamentos, 
mas questões como todo 
o rollout, logística, ma-
nutenção na companhia e 
no home office, e disponib-
ilidade de estoque.

Como tem sido a de-
manda de pequenas e 
médias empresas por 
esse tipo de serviço? Ex-
iste demanda de pessoas 
físicas?

As grandes empresas já 
entenderam como funciona 
o modelo de outsourcing 
e todas as suas vantagens, 
sejam tributárias ou opera-
cionais. O grande desafio 
é fazer com que as PMEs 
conheçam e entendam 
o funcionamento desse 
modelo, já que, em geral, o 

brasileiro tem como carac-
terística ser patrimonialista, 
por mais que isso já venha 
mudando ano a ano.

É nas PMEs que estão 
as maiores oportunidades, 
uma vez que o outsourcing 
pode auxiliar na questão de 
crédito, pois ele não con-
some as linhas de uma em-
presa. No caso das micro-
empresas, que geralmente 
não possuem um departa-
mento de TI, o serviço de 
outsourcing pode auxiliar 
na sustentação e suporte 
das operações do dia a dia.

Com relação a deman-
da de pessoas físicas, por 
mais que o modelo atual 
seja muito mais focado em 
B2B, já existem diversas ini-
ciativas B2C. Por exemplo, 
um banco nacional criou 
junto com um fabricante de 

celular o modelo de “celu-
lar para sempre” onde um 
cliente, através de uma as-
sinatura anual, sempre terá 
um celular novo. A própria 
Apple anunciou recente-
mente que criou o modelo 
de celular por assinatura. 
Aqui na Arklok, nós esta-
mos conversando com al-
gumas empresas de telecom 
para criarmos um modelo 
de assinatura para notebook 
e celular como um serviço 
de valor agregado em um 
combo.

Temos um cenário 
econômico desafiador 
pela frente com perspec-
tiva de inflação e juros 
em alta e baixo cresci-
mento econômico. Como 
o mercado de outsourc-
ing costuma responder a 
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

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

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

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

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

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

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

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444

esse cenário?
Os juros altos e a dificul-

dade de se conseguir crédi-
to nos bancos ajudam no 
crescimento do outsourc-
ing. Na crise, as empre-
sas precisam diversificar e 
procurar novas formas para 

realizarem suas operações. 
O outsourcing, além de 
não tomar linhas de crédito, 
ajuda na previsibilidade do 
custo dos equipamentos e 
acaba reduzindo consider-
avelmente o custo interno 
de gestão de TI.

Divulgação Arklok
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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

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.

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.

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.

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.

ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 05.323.194/0001-80

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1ª. CONVOCAÇÃO: Ficam convidados 
os senhores acionistas da ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no próximo dia 03 
de maio de 2022, às 09:00h, na sede da Companhia localizada na Avenida Nossa 
Senhora de Copacabana, nº 327 – sobreloja, parte, nesta cidade, para deliberarem 
em Assembleia Geral Extraordinária, sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aceitar a 
renúncia do Diretor Augusto Cesar Ribeiro Mesquita; (ii) Eleger diretor substituto 
para preencher cargo vago; (iii) Retificar e ratificar a AGE da Companhia realizada 
em 06/06/2007 e arquivada na JUCERJA em 28/06/2007, de sorte a atender às 
exigências formuladas pelo Ofício Único do Registro de Imóveis de Armação de 
Búzios para registro da referida AGE; (iv) Outros assuntos de interesse geral. Rio de 
Janeiro, 25 de abril de 2022. A DIRETORIA.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
NO DIA 29 DE MARÇO DE 2022. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede 
da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros 
do Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do 
art. 20, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento 
Interno”), às 14 horas do dia 29 de março de 2022. 2. Convocação e Pre-
sença: A reunião foi convocada na forma do artigo 16 do Regimento Interno 
do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), estando presentes os 
seguintes membros do Conselho de Administração: Sergio Francisco Monteiro 
de Carvalho Guimarães, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, 
Arnon Affonso de Farias Mello Neto, Roberto Duque Estrada de Sousa, Túlio 
Capeline Landin e Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto. Presente, 
ainda, o Sr. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Diretor da 
Companhia que exerce cumulativamente a função de Diretor de Relações com 
Investidores, e a Sra. Fernanda Martins Celestino, convidada para secretariar 
a reunião.3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Francisco 
Monteiro de Carvalho Guimarães e secretariados por Fernanda Martins 
Celestino. 4. Ordem do Dia: Os membros do Conselho de Administração 
da Companhia se reuniram para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as 
contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2021, acompanha-
das do parecer dos auditores independentes; (ii) a destinação do resultado do 
exercício social findo em 31.12.2021; (iii) a fixação do número de membros 
do Conselho de Administração; (iv) a eleição dos membros do Conselho de 
Administração e seus respectivos suplentes; (v) a fixação da remuneração 
global anual dos administradores; (vi) a convocação da Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias acima. 5. Delibe-
rações: Após exame e discussão das matérias, os membros presentes do 
Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer 
ressalvas, desconsideradas as abstenções no item “(i)”: (i) Aprovar as contas 
dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações finan-
ceiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2021, acompanhadas do 
parecer dos auditores independentes; (ii) Aprovar a proposta, a ser submetida 
à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, de destinação do resultado do 
exercício social findo em 31.12.2021; (iii) Aprovar a proposta, a ser subme-
tida à Assembleia Geral Ordinária, para a fixação do número de membros 
do Conselho de Administração; (iv) Aprovar a proposta, a ser submetida à 
Assembleia Geral Ordinária, para a eleição dos membros do Conselho de 
Administração e seus respectivos suplentes; (v) Aprovar a proposta, a ser 
submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, para a fixação da 
remuneração global anual dos administradores; (vi) Aprovar a convocação 
de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar em 29 de abril 
de 2022, às 09:00 horas, na sede da Companhia, para deliberar sobre as 
matérias tratadas nos itens acima, conforme detalhadas na Proposta da 
Administração, bem como consignar que as informações e os documentos 
relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária, 
inclusive a Proposta da Administração, serão divulgados aos acionistas, nos 
termos e prazos estabelecidos pela legislação e regulamentação aplicável. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os con-
selheiros presentes. Rio de Janeiro, 29 de março de 2022. Sergio Francisco 
Monteiro de Carvalho Guimarães - Presidente. Fernanda Martins Celestino 
- Secretária. Arquivado na JUCERJA em 19/04/2022 sob o nº 00004853253.

LEBLON H3 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.350.589/0001-53 - NIRE 33.300.31779-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO/E: Nos termos da Lei nº 6.404, de 
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ficam os Srs. Acionistas da 
Leblon H3 Participações S.A. (“Cia.”) convocados a comparecer à AGO/E 
da Cia., a qual será realizada no dia 23/05/2022, às 9h, excepcionalmente, 
nos termos do § 2º do art. 124 da Lei das S.A., na R. Rainha Guilhermina 
nº 75, 1º andar, Leblon, CEP 22441-120, na RJ/RJ, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) discussão, exame e votação das contas 
dos administradores e DFs referentes aos exercícios sociais encerrados em 
31/12/2018, 2019, 2020 e 2021; (ii) ratificação da destinação do resultado dos 
exercícios sociais encerrados em 31/12/2018, 2019 e 2020; e (iii) destinação 
do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021; Em AGE: (i) dis-
cussão, exame e votação da proposta de aumento do capital social da Cia. 
no montante de R$161.116,00 (cento e sessenta e um mil, cento e dezesseis 
reais), mediante a emissão de 161.116 (cento e sessenta e uma mil, cento 
e dezesseis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) 
discussão, exame e votação da alteração do Estatuto Social da Cia., de forma 
a (a) modificar o art. 5º, em caso de aprovação do item (i) da AGE acima e, 
(b) atendendo a solicitação de acionistas da Cia., alterar o Capítulo III, para 
refletir nova composição da Diretoria; (iii) caso aprovadas as matérias do item 
(ii) da AGE acima, a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Cia.; 
(iv) discussão, exame e votação de proposta(s) para alienação da Cia. e/ou 
de seus ativos, conforme solicitado por acionistas da Cia.; e (v) caso aprovado 
o item (ii)(b) e/ou o item (iv) da AGE acima, eleição de novo(s) membro(s) da 
Diretoria, conforme solicitado por acionistas da Cia.. A administração da Cia. 
esclarece que todos os documentos pertinentes se encontram à disposição 
dos acionistas na R. Rainha Guilhermina nº 75, 1º andar, Leblon, CEP 22441-
120, na RJ/RJ. RJ, 20/04/2022. Administradores da Cia.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, prazo: 05 dias, extraído dos autos da Ação 
de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança proposta 
por SEIJURO SATO em face de LUIZ RICARDO CASTRO DE 
LIMA (Processo nº 0110812-48.2016.8.19.0001). A Dra. MABEL 
CHRISTINA CASTRIOTO MEIRA DE VASCONCELLOS, Juíza 
de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a LUIZ 
RICARDO CASTRO DE LIMA, de que no dia 03/05/2022, às 12:00 
horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público 
Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como 
concomitante no Fórum da Comarca da Capital – RJ no lugar 
destinado à realização dos leilões judiciais, será apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação, e no dia 04/05/2022, 
no mesmo horário, portal e local, a quem mais der a partir de 50% 
da avaliação de R$ 11.509,14, o Peugeot/206, 1.4 Holiday, 1.4 
8vPlaca LUW1447RJ. Ano Modelo: 2006 Gasolina. Localização 
do bem: Rua Euclides da Cunha, nº 328, São Cristóvão / RJ. Cf. o 
cadastro de veículos emitido pelo Detran-RJ, o veículo encontra-se 
registrado em nome de Luiz Ricardo Castro de Lima e consta uma 
Restrição do bem. A venda se dará livre e desembaraçada, com a 
sub-rogação dos valores das dívidas, em especial as tributárias, 
no preço, na forma do artigo 908 do CPC: os créditos que recaem 
sobre o bem sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de 
preferência. A venda será efetuada à vista. Caso haja proposta, 
por escrito e apresentada com antecedência, de venda do referido 
bem em parcelas, cf art. 895, I e II do CPC, será permitido o 
parcelamento, mediante sinal à vista do valor de 50 % do valor 
do lance, devendo o remanescente ser pago em até 03 parcelas 
iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas. A oferta 
para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas 
de pagamento parcelado. Poderá ocorrer o pagamento inicial 
de 30% do valor lançado, com a complementação em 15 dias. 
Os interessados em participar do leilão deverão oferecer lances 
pela internet através do site www.rymerleiloes.com.br, desde que 
estejam devidamente cadastrados no site e habilitados em até 72 
horas de antecedência do presente leilão. – E, para que chegue 
ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado e afixado no local de costume, cientes de que a 
arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 
892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo 
com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas 
de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este 
edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos 
autos acima. RJ, 18/04/2022. Eu, Thabatta Leandro Veites, Mat. 
01-32666 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. 
Mabel Christina Castrioto Meira de Vasconcellos - Juíza de Direito.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
em 29/04/2022, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na  
Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 22430-060, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas dos administradores 
e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021; (ii) a destinação do resultado do exercício; Informamos 
que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas foram amplamente 
divulgados aos acionistas da Companhia desde 22/03/2022, os quais se acham à 
disposição dos acionistas na sede social da Companhia desde então. 

Rio de Janeiro, 20/04/2021. NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

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.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
VIBRA ENERGIA S.A. – 34.274.233/0001-02 torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo n° 
14/200.526/2008 Licença Ambiental Municipal para recuperação da 
área e retirada de tanques onde operava posto de gasolina localiza-
do na Rua Maxwell, 477 – Lote 2, Andaraí.

Nova regra para execução fiscal  
sobre tributos imobiliários

O Projeto de Lei 
584/22 estabe-
lece que, na exe-

cução fiscal sobre tributos 
imobiliários, havendo dú-
vida ou contestação em re-
lação à efetiva propriedade 
do bem, deverá ser prioriza-
da a penhora do bem sobre 
o qual incidiram os tributos.

Em análise na Câmara 
dos Deputados, o texto in-
sere a regra no Código de 
Processo Civil. Com Se-

gundo a Agência Câmara 
de Notícias, a proposta será 
analisada em caráter con-
clusivo pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Autor da proposta, o de-
putado Augusto Coutinho 
(Republicanos-PE) explica 
que, na cobrança de débi-
tos de tributos imobiliários, 
como o IPTU, o órgão go-
vernamental executa o cida-
dão cujo nome consta em 

seu cadastro. “Ocorre que, 
muitas vezes, o imóvel já 
foi vendido para terceiros, 
sem que o comprador te-
nha procurado regularizar 
a situação do imóvel junto 
à prefeitura ou ao registro 
de imóveis, nos quais ainda 
consta como proprietário o 
nome do primeiro possui-
dor”, afirma.

“Diante dessa situação, 
a execução fiscal é direcio-
nada, injustamente, diga-

-se, ao antigo proprietá-
rio”, complementa. Com 
a alteração, segundo ele, 
“o indivíduo que efetiva-
mente possui a posse e 
usufrui do bem, e que até 
então não quis se identifi-
car perante o registro de 
imóveis e nem perante o 
órgão governamental, terá 
que, obrigatoriamente, se 
manifestar diante da pos-
sibilidade de penhora do 
imóvel que ocupa”.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONDOMÍNIO ETEHE RESIDENCIAL

Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do 
Empreendimento Residencial em construção “ETEHE RESIDENCIAL”, 
situado no Lote 2, da Via Projetada 5 do PA 12604, Barra da Tijuca, RJ, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em formato 
virtual, no dia 04 de maio de 2022, com início às 18:00h em primeira 
convocação com a presença da metade dos condôminos e às 18:30 em 
segunda convocação com qualquer número de participantes, com 
transmissão pela plataforma ZOOM, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Apresentação da Construtora; 2. Apresentação do 
Cronograma de obra; 3. Esclarecimentos sobre o Regime de Obra 
por Administração, Gestão Compartilhada e a Função do Controller; 
4. Eleição da Comissão de Representantes; 5. Eleição do Síndico; 6. 
Assuntos Gerais. O link, login e senha para acesso a reunião foram 
enviados para o e-mail de cadastro dos condôminos. Procedimentos 
para participação e habilitação dos condôminos e procuradores: 1. 
A participação de todos os condôminos é permitida, entretanto, somente 
os condôminos quites com suas obrigações contratuais poderão votar 
e serem votados; 2. Considerando o caráter personalíssimo dos cargos 
de Síndico e de membro da Comissão de Representantes, só poderão 
ser votados aqueles que forem titulares, sendo vedada a representação 
por mandato para estes casos; 3. O condômino que não puder participar, 
poderá indicar um procurador legalmente constituído, para representa-lo 
na assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) 
dias úteis antes da realização do evento para o endereço eletrônico crc@
calper.com.br, a fim de analisarmos e validarmos o referido documento 
internamente. Caso precise, anexo modelo de procuração; 4. No 
dia da assembleia, ao ingressar na plataforma “Zoom” o condômino 
deverá preencher os campos obrigatórios, tais como, nome, e-mail, 
unidade/bloco, nome e CPF do titular. Caso o participante seja um 
procurador, o campo NOME deverá constar o nome do procurador. 5. 
Somente um dispositivo por unidade acessará a plataforma “ZOOM”. 
6. Os participantes permanecerão com áudio e vídeo desligados, 
sendo estes liberados no momento em que houver o interesse em 
falar, se manifestando através da ferramenta “levantar a mão”   ou 
através do envio de mensagens através da ferramenta Q&A. 7. Para a 
participação da assembleia, a construtora orienta que o condômino utilize 
uma estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem a 
transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar, 
assim como o ambiente adequado ao tipo de reunião; 8. O presidente 
da assembleia poderá determinar o uso da ferramenta de votação da 
Easyvote no decorrer da transmissão, sempre que julgar necessário, 
nesse momento todos os participantes deverão acessar a plataforma de 
votação, no link constante nesta convocação. Ressaltamos a importância 
da participação de todos os coproprietários a esta assembleia, 
pois as deliberações tomadas obrigarão a todos. Atenciosamente,

C 50 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
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CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20 

www.concremat.com.br

Srs. Acionistas, a Administração da CONCREMAT Engenharia e Tecnologia 
S.A. (“Sociedade”) submete à apreciação de V.Sas. o relatório da admi-
nistração e as correspondentes demonstrações financeiras da Sociedade, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do comitê de 
auditoria e riscos, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2021.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
1 – Perfil da Sociedade e descrição dos negócios: A Concremat atua no seg-
mento de infraestrutura, prestando serviços de engenharia consultiva, ensaios 
tecnológicos, serviços técnicos ambientais, e EPC (Engineering, Procurement 
and Construction ou Engenharia, Aquisição e Construção). A Sociedade está 
organizada em duas Áreas de Negócios (AN): (i) Engenharia & Meio Ambiente e 
(ii) EPC. A área de negócios Engenharia & Meio Ambiente está organizada em 4 
Unidades de Negócio (UN): (i) Estudos, Projetos, Meio Ambiente e Inspeções; (ii) 
Logística, Saneamento e Edificações; (iii) Indústria, Mineração, Petróleo e Gás, 
Energia; e (iv) Internacional. No segmento de Engenharia, a Sociedade presta 
serviços de consultoria tanto para clientes privados quanto públicos, de plane-
jamento e implantação de empreendimentos de infraestrutura, industriais e pre-
diais incluindo atividades de estudo, planos, inspeções, projetos de engenharia, 
supervisão e gerenciamento. A Sociedade assessora e desenvolve as iniciativas 
de engenharia e construção de seus clientes em todas as fases, desde a fase 
inicial de estudos de viabilidade até a fase de encerramento do empreendimento. 
No segmento ambiental, a Sociedade atua em avaliação ambiental e social, 
estudos ambientais, licenciamento ambiental, gerenciamento e monitoramento 
ambiental apoiando os investidores e operadores em implantações de projetos 
responsáveis, atenuando os impactos socioambientais dos empreendimentos. 
A Sociedade presta também serviços de ensaios tecnológicos de materiais de 
construção, controle de qualidade e instrumentação, avaliação técnica e moni-
toramento de estrutura e inspeção da fabricação de equipamentos. A área de 
negócios EPC, possui foco no setor de logística, com ênfase em portos, dutos, 
rodovias, pontes, ferrovias, desenvolvimento urbano e saneamento. A área de 
EPC dispõe das competências críticas de engenharia, planejamento, suprimen-
tos, construção e integração, oferecendo a nossos clientes a possibilidade de 
realizar seus empreendimentos através de um único contrato. 
2 – Desempenho operacional e econômico: Em 2021 a organização teve três 
principais prioridades: i) preservar a segurança e saúde de seus quase 3.400 em-
pregados, ii) retomar a lucratividade da empresa através de um plano comercial 
bem planejado e executado, e iii) assegurar recursos às iniciativas prioritárias 
do portfólio de inovação e sustentabilidade. A empresa vem ampliando o nível 
de digitalização e tecnologia em todos seus processos e atividades, sendo este 
um motor importante de criação de valor para os próximos anos. Como con-
sequência disto, a organização conseguiu manter a trajetória de crescimento 
da receita, mesmo diante de um contexto econômico ainda impactado pela 
pandemia da Covid-19, pressões inflacionárias, aumento das taxas de juros 
e crescimento econômico a taxas menores que as esperadas, principalmente 
no segmento de infraestrutura. O crescimento da receita bruta foi de 21,6%, 
alcançando R$ 795 milhões, obtido principalmente pelo incremento da receita 
dos serviços de engenharia consultiva (estudos, projetos e gerenciamento), 
que cresceu 17,3%, principalmente nas áreas de meio ambiente, mineração, 
e logística e saneamento; A área de EPC cresceu 153%, com destaque para o 
início do projeto de construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo. 
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Quando observamos as unidades de negócios da Concremat, todas tiveram um 
desempenho positivo, como se pode observar: Unidade Estudos, Projetos e 
Meio-Ambiente e Inspeções: A Unidade possui (5) cinco lideranças operacio-
nais e comerciais, além dos núcleos que congregam os profissionais responsá-
veis pela produção técnica dos diversos contratos/clientes. O ano de 2021 foi 
bastante desafiador e muito positivo em termos de conquistas técnicas, entradas 
em novos clientes e aprendizados, fazendo com que a UN atingisse importantes 
resultados como vendas de R$122 milhões, e receitas no montante de R$123 
milhões. Unidade Logística, Saneamento e Edificações: em janeiro de 2021, 
com objetivo de obter ganho de sinergia e eficiência, promovemos a fusão da UN 
Logística com a UN Saneamento e Edificações. A implantação sucedeu-se de 
forma positiva, com otimizações de times e integração de processos. Em 2021 
a UN Logística, Saneamento e Edificações teve um volume de vendas bastante 
expressivo, de R$ 290 milhões. Destaca-se também o incremento das pesquisas 
técnicas no âmbito de tecnologia de materiais capitaneadas pelo Laboratório. 
Unidade Indústria e Mineração, P&G e Energia: a UN apresentou resultados 
robustos em 2021 com todas as suas diretorias cumprindo suas metas. Quanto 
à receita a superação da meta foi de 64,2% chegando ao montante de R$385 
milhões, e quanto às vendas sua superação foi de 136% chegando ao valor de 
R$449 milhões. A Indústria e Mineração teve um peso importante no resultado. 
A P&G ampliou a sua liderança como provedora de Engenharia e Gerencia-
mento para o mercado de Gás Natural. A área de Energia além de consolidar 
a sua presença em clientes importantes do setor, ampliou o seu mercado com 
a captura de novos e importantes clientes. Unidade Internacional: em 2021 
a Sociedade iniciou suas atividades no Peru, estando presente em 5 países 
da América Latina & Caribe (Bolívia, Paraguai, El Salvador, Peru e República 

Dominicana), tendo apresentado um crescimento de 58,3% em relação a 2020. 
Em 2021 a UN Internacional aumentou em 147% o pipeline de novas oportuni-
dades (fechou 2021 com um funil de oportunidades de R$870 milhões – ante 
aos R$352 milhões de 2020), participando de concorrências em 11 países da 
América Latina, consolidando como uma das principais áreas estratégicas de 
crescimento da empresa nos próximos anos. 
Este crescimento da receita esteve associado também aos contratos assinados 
no ano de 2021, que totalizaram R$1.300 milhões, o que contribuiu para que em 
31/12/21 o saldo de contratos em carteira alcançasse R$1.081 milhões. A Área 
de Desenvolvimento de Negócios focou em ampliar o pipeline de oportunidades 
para as áreas de Engenharia e EPC de médio e longo prazo com a projeção 
incremento de investimentos em infraestrutura no Brasil em segmentos como Ro-
dovias, Ferrovias, Saneamento, Óleo e Gás, Energia e Portos. O pipeline total de 
oportunidades identificadas na Engenharia foi incrementado em 15%, passando 
de R$ 2,6 Bilhões em dezembro/20 para R$ 3,05 Bilhões. Na área de EPC, foi 
estruturado um pipeline de 20 projetos, sendo o principal deles a Ponte Salvador 
Itaparica, investimento de sua controladora CCCC SA em um Contrato de PPP 
para construção e operação da Ponte Salvador Itaparica, cujo contrato de EPC 
deverá ser assinado em 2022. A receita líquida em 2021 foi de R$ 696 milhões, 
um acréscimo de 21,2% em comparação com os R$ 574 milhões do período 
anterior. O lucro bruto em 2021 foi de R$ 83 milhões, ante aos R$ 52 milhões do 
período anterior, onde se observa uma recuperação das margens de contribuição.
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O EBITDA fechou positivo em R$ 20,3 milhões, reflexo de uma política rígida de 
controle de custos/despesas, onde os custos fixos, principalmente as despesas 
de SG&A ficaram abaixo de 2020, e de operações eficientes dos contratos. 
Os investimentos em Inovação nos últimos anos começam também a gerar 
resultados através da otimização e implementação de novos processos. Neste 
sentido é importante ressaltar o avanço da Concremat no ranking Valor Inovação 
Brasil, que reúne todas as empresas do País, de onde saltou da 71ª posição 
em 2020 para a 30ª posição em 2021, sendo a 4ª empresa no ranking setorial 
de Engenharia e Construção. 
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Importante mencionar a continuidade do rígido protocolo de saúde e segurança 
seguidos pelas equipes de campo e escritório relacionado ao Covid. Com toda 
plataforma tecnológica em nuvem e parque de equipamentos atualizados, as 
equipes estão mantendo a produtividade e qualidade das entregas aos nossos 
clientes.
3 – Principais indicadores de liquidez e endividamento: A Concremat ter-
minou o ano com R$ 20 milhões de caixa e com linhas de financiamento com 
prazos longos e com condições de mercado, em termos de garantia e custos, 
demonstrando a solidez do seu balanço e acesso a linhas de crédito com os 
principais bancos que atuam no Brasil. Abaixo os principais indicadores de 
liquidez e endividamento da Controladora que comprovam a sólida situação 
financeira da Sociedade.
Indicadores 2021 2020
Liquidez Corrente 1,51 1,51
Liquidez Geral 1,71 1,93
Endividamento Total  0,37 0,47
Índice de Endividamento 0,59 0,89
4 – Recursos humanos: A estratégia de Recursos Humanos durante o ano de 
2021 ficou concentrada em: apoiar a área de QSMS nas sistemáticas campa-
nhas de conscientização a respeito do protocolo COVID-19, promover jornadas 
de autocuidado e autodesenvolvimento para os nossos colaboradores; alavancar 
a cultura de desempenho e produtividade; realizar mapeamento de talentos da 
Cia com foco na identificação dos talentos e suporte às lideranças na retenção 
e desenvolvimento dos mesmos; garantir a realização dos processos seletivos 
com excelência, suportando às necessidades de mobilização de pessoas para 
cargos estratégicos; e garantir as rotinas de Remuneração e Benefícios remota-
mente, suportando todos os desafios e especificidades do negócio e do cenário. 
Nosso Instituto de Desenvolvimento (ID) seguiu com sua jornada de treina-
mentos técnicos e de gestão, essas iniciativas totalizaram 1.046 colaboradores 
treinados, 31.446 horas de treinamento realizadas, 13.939 cursos concluídos e 
mais de 100 brindes sorteados.
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5 – Governança Corporativa: Em 2021 Programa de Compliance teve como 
destaque a disseminação e divulgação de Políticas inerentes aos riscos do 
negócio. Consolidamos ainda a importância do código de conduta através de 
treinamentos e ações de comunicação que fortaleceram a postura ética espe-
rada dos colaboradores em todas as nossas relações. Em 2021 mantivemos 
o programa para os contratos internacionais, uniformizando as políticas para 
todos os locais de atuação da empresa. A efetividade dos controles internos 
continua sendo sustentada por profissionais treinados, processos bem definidos 
e implementados e tecnologia compatível com as necessidades dos negócios. 
O ERP SAP reforça essa efetividade. A gestão de riscos é realizada a partir do 
monitoramento dos processos críticos, sendo desenvolvidos planos de ação 
para os desvios que possam impactar no alcance da estratégia da empresa. 
A existência, a efetividade e a execução dos controles que assegurem níveis 
aceitáveis de riscos nos processos são certificadas pelo Comitê de Auditoria 
e Risco e pelo Comitê de Ética, ambos ligados diretamente ao Conselho de 
Administração. Os Comitês possuem o propósito de proporcionar um padrão 
de segurança adequado quanto à condução dos negócios e para o alcance dos 
objetivos estabelecidos, em conformidade com leis e regulamentações externas, 
políticas, normas e procedimentos internos e código de conduta. Em 2021 o 
Programa de Compliance continuará sendo aprimorado a fim de sempre elevar 
os padrões de controle e segurança, para garantir que as regras de compliance 
continuem sendo seguidas por todos os colaboradores, em todas as áreas de 
atuação da empresa. 
6 – Sustentabilidade, Segurança, Saúde e responsabilidade socioambien-
tal: Em 2021 o Comitê de Sustentabilidade/ESG foi reestruturado com objetivo 
de identificar, definir e disseminar as iniciativas prioritárias de sustentabilidade 
aplicáveis aos serviços da Concremat, e acompanhá-las de forma estruturada 
e contínua, promovendo uma agenda alinhada com os objetivos estratégicos da 
empresa. As ações ESG são divididas em dois âmbitos: i) voltadas aos serviços 
a nossos clientes, aplicando os conceitos de Sustentabilidade em todo o portfólio 
da Concremat, e ii) com viés interno, em iniciativas voltadas à adoção de práti-
cas, processos e rotinas que promovam a sustentabilidade em todas as áreas 
da empresa. Este processo contou com o apoio de consultoria especializada 
externa. No que tange o atendimento as expectativas de partes interessadas, a 
Concremat realiza Pesquisa de Satisfação dos Clientes onde todos os desvios 
identificados são tratados como não conformidades, tendo obtido em 2021 taxa 
de satisfação de 88%, 3 pontos acima da meta. O Comitê de Segurança e Saúde 
manteve o foco no Protocolo para Covid-19 e o Sistema de Autoavaliação diária 
para monitoramento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19, assim 
como nas campanhas e treinamentos de prevenção de acidentes. A SIPAT 2021 
abordou o tema “Segurança Psicológica – O caminho seguro entre diversidade 
e inclusão” que através de encontros e disponibilização de conteúdos obteve a 
participação de aproximadamente 1.700 colaboradores nos cinco dias de evento. 
• No âmbito do sistema de gestão de qualidade a Concremat mantem as seguin-
tes certificações: ABNT NBR ISO 9001:2015; • ABNT NBR ISO 14001:2015 ; • 
ABNT NBR ISO 45001:2018; • ISO/IEC 17025:2017.
7 – Perspectivas para 2022: A Concremat entra em 2022 com uma boa qualida-
de de contratos em carteira na Área de Negócios Engenharia & Meio Ambiente 
e com uma forte perspectiva de conquistar crescimento da Área de Negócios 
EPC, que tem perspectivas importantes em fase avançada de negociação. A 
empresa tem como objetivo superar o faturamento de R$1 bilhão, continuar a 
melhorar suas margens de contribuição, com geração positiva de caixa e lucro, 
superiores ao ano de 2021. Estes objetivos serão alcançados através do con-
tínuo foco na excelência operacional, otimização de processos e disciplina de 
capital. As agendas de inovação e transformação digital, ASG (Ambiental, Social 
e Governança), permanecem como pilates fundamentais para o crescimento 
contínuo e sustentável. A Concremat em 2022 chega a 70 anos de existência, 
se consolidando como uma das empresas líderes no segmento de Engenharia 
Consultiva e com perspectivas de crescimento nos segmentos de EPC e na área 
Internacional. A robustez técnica e solidez financeira do seu acionista contro-
lador CCCC – China Comunications Construction Company permanece sendo 
um diferencial e um fator de confiança para que muitos outros anos de muito 
sucesso venham a ocorrer, tornando a Concremat nos próximos 5 anos uma 
das empresas líderes no segmento de Engenharia e Construção do País, onde 
pretende deixar um legado para os países onde atua, principalmente o Brasil. 
8 – Declaração do Comitê de Auditoria e Riscos: O Comitê de Auditoria e 
Riscos, no exercício de suas atribuições de supervisão e acompanhamento da 
auditoria interna e da auditoria independente, considerando a abrangência dos 
trabalhos realizados, baseado na análise do Relatório da Administração no exa-
me das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2021 na análise e entendimento quanto à clareza e conteúdo das notas ex-
plicativas, suportado ainda pelos esclarecimentos em reunião com os auditores 
independentes, não identificou nenhuma ocorrência capaz de comprometer a 
qualidade e a integridade das informações a serem divulgadas, recomendando 
ao Conselho de Administração a aprovação e a publicação das Demonstrações 
Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em reais mil)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Consolidado Controladora
Nota 2021 2020 2021 2020

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa  (4)  20.025  33.112  12.362  28.062 
Clientes  (5)  189.635  131.237  167.289  108.693 
Contas a receber  2.676  -  2.676  - 
Impostos a compensar  (6)  16.094  22.463  3.360  9.209 
Adiantamentos  (7)  5.399  4.833  3.827  3.803 
Outros créditos  (8)  12.669  22.741  12.426  21.612 
Total do Ativo Circulante  246.498  214.386  201.940  171.379 
NÃO CIRCULANTE
Clientes  (5)  26.112  25.559  26.112  25.559 
Contas a receber  4.014  11  4.014  - 
Partes relacionadas  (9)  37  9  8.097  9.249 
Depósitos judiciais  (18)  34.783  33.915  34.783  33.915 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (14)  26.457  25.066  25.786  24.429 
Outros créditos  6.556  1.183  6.458  1.103 
Investimentos  (10)  136.219  135.162  162.109  155.505 
Imobilizado  (11)  14.046  13.031  13.354  12.375 
Intangível  (11)  2.218  3.230  2.164  3.154 
Total do Ativo Não Circulante  250.442  237.166  282.877  265.289 
TOTAL DO ATIVO  496.940  451.552  484.817  436.668 

Consolidado Controladora
Nota 2021 2020 2021 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores  (12)  36.474  15.030  30.367  14.518 
Empréstimos e financiamentos  (13)  16.571  23.236  16.571  23.236 
Contas a pagar  375  952  947  - 
Obrigações tributárias  (15)  23.417  19.213  20.515  12.598 
Salários e encargos socias a pagar  (16)  60.991  55.992  60.881  55.913 
Parcelamento de tributos  146  434  146  434 
Programa de participação nos lucros  2.800  -  2.800  - 
Adiantamentos recebidos de clientes  (17)  2.448  4.858  1.898  3.032 
Total do Passivo Circulante  143.222  119.715  134.125  109.731 
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos  (13)  21.429  7.745  21.429  7.745 
Provisão de contingências  (18)  16.597  16.598  16.608  16.608 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (14)  5.952  4.965  5.952  4.965 
Partes relacionadas  (9)  1.253  1.324  855  - 
Passivo a descoberto  (10)  -  -  916  448 
Parcelamento de tributos  4  152  4  152 
Outros débitos  273  -  181  - 
Total do Passivo não Circulante  45.508  30.784  45.945  29.918 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (20)
Capital Social  (20.1)  233.722  233.722  233.722  233.722 
Ajuste de avaliação patrimonial  (20.3)  2.050  2.315  2.050  2.315 
Outros resultados abrangentes  (20.4)  (5.496)  (5.164)  (5.496)  (5.164)
Reserva de lucros  (20.6)  8.481  8.481 
Reserva de capital  (20.5)  65.990  39.778  65.990  39.778 
Adiantamento para futuro aumento de capital  (20.2)  -  26.368  -  26.368 
Total dos acionistas controladores  304.747  297.019  304.747  297.019 
Participação de acionistas não controladores  3.463  4.034  -  - 
Total do Patrimônio Líquido  308.210  301.053  304.747 297.019 
TOTAL DO PASSIVO  496.940  451.552  484.817 436.668 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em reais mil)
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Em 31 de dezembro de 2019  233.722  2.580  -  -  (4.208)  -  -  (61.939)  170.155  4.066  174.221 
Adto. para futuro aumento de capital  -  -  -  -  -  -  26.368  -  26.368  -  26.368 
Realização de reserva de reavaliação  -  (265)  -  -  -  -  -  265  -  -  - 
Ajustes acumulados de conversão  -  -  -  -  (956)  -  -  -  (956)  (2.713)  (3.669)
Reserva especial de ágio  -  -  -  -  -  107.858  -  -  107.858  -  107.858 
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício  -  -  -  -  -  -  -  (6.406)  (6.406)  2.681  (3.725)
Compensação conforme Art.200 da Lei 6.404  -  -  -  -  -  (68.080)  -  68.080  -  -  - 
Em 31 de dezembro de 2020  233.722  2.315  -  -  (5.164)  39.778  26.368  -  297.019  4.034  301.053 
Realização de reserva de reavaliação  -  (265)  -  -  -  -  -  265  (265)  -  (265)
Ajustes acumulados de conversão  -  -  -  -  (332)  -  -  -  (332)  (2.490)  (2.822)
Adto. para futuro aumento de capital  -  -  -  -  -  26.212  (26.212)  -  -  -  - 
Ajuste na taxa de conversão do AFAC  -  -  -  -  -  -  (156)  156  (156)  -  (156)
Constituição de reservas  -  -  403  8.078  -  -  -  (8.481)  8.481  -  8.481 
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício  -  -  -  -  -  -  -  8.060  -  1.919  1.919 
Em 31 de dezembro de 2021  233.722  2.050  403  8.078  (5.496)  65.990  -  -  304.747  3.463  308.210 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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CNPJ 33.146.648/0001-20 
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1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (“Sociedade” ou “Companhia”) é uma 
sociedade por ações de capital fechado, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura, 
meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica, incluindo a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, 
anteprojetos, projetos básicos, e projetos executivos; execução por administração, empreitada ou subempreitada, de 
obras de construção civil; o controle de qualidade de projetos; a fiscalização e supervisão de obras; o gerenciamento 
de obras e empreendimentos; a realização de ensaios, testes e análise de materiais e produtos, inclusive inspeção e 
controle de qualidade; a execução de serviços de topografia, sondagens e congêneres; a execução de obras e serviços 
de escoramento, contenção e estabilização de encostas; a execução de obras e serviços de recuperação ou reforço 
estrutural de edificações, pontes e congêneres; a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento, fiscalização, 
consultoria, planejamento e capacitação nas áreas social e ambiental; a operação e manutenção de empreendimentos 
privados e públicos em geral, consultoria empresarial, podendo participar de outras sociedades ao interesse de seus 
objetivos, possuindo as seguintes controladas diretas e indiretas: a. Concremat International Inc - A subsidiária está 
situada em Belize, e atua na administração de obras realizadas fora do Brasil; b. Consórcio Concremat Proyecto 
Treinta - Este consórcio foi constituído e organizado em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a 
prestação de serviço de consultoria, gerenciamento e fiscalização da Construção do Projeto Hidroelétrico Palomino;  
c. Concremat Dominicana Inc - A empresa está situada na República Dominicana e atua no gerenciamento de obras; 
d. Concremat Moçambique Ltda - A empresa está situada em Moçambique e atua na prestação de serviços na área de 
arquitetura, meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica. As atividades realizadas pela Controlada foram encer-
radas, e o processo de encerramento das atividades operacionais e legais conforme legislação local, encontram-se em 
andamento; e. Consórcio SMG - Sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana, para 
a prestação de serviços de arquitetura e engenharia, e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão 
da construção da barragem de Monte Grande, destinado ao controle de inundações, irrigação e fornecimento de água, 
além de geração de energia, pesca e turismo; f. Consórcio Concremat - CIA - Em 12 de agosto de 2016, foi constituído 
o Consórcio Concremat – CIA, situado no distrito de Assunção – Paraguai. O mesmo é responsável pela supervisão das 
obras de engenharia civil de vias secundárias no Paraguai, e conta com o financiamento do BID; g. Consórcio Tecno-
américa - Sociedade comercial constituída e organizada em conformidade com as Leis da República Dominicana para 
prover serviços de consultoria e supervisão técnica de obra civil do Projeto Teleférico de Santo Domingo; h. Concremat 
Sucursal Bolívia – A sucursal foi criada em 2017 para atender às operações da Sociedade no país boliviano com plena 
atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e engenharia; i. Concremat Sucursal Paraguai – A sucursal 
foi criada em 2018 para atender às operações da Sociedade no país paraguaio com plena atuação na prestação de 
serviços na área de arquitetura e engenharia; j. Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda - A empresa 
está situada no Estado do Maranhão - Brasil e tem como foco a realização de obras portuárias, marítimas, fluviais, e 
a prestação de serviços na área de engenharia, administração de obras e a construção de obras de arte especiais. 
Suas atividades tiveram início em 2018, e hoje é a responsável pela construção do Porto de São Luis – Maranhão;  
k. Concremat Sucursal El Salvador - A sucursal foi criada em 2020 para atender às operações da Sociedade no país 
salvadorenho com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia; l. Tecpar 
Engenharia S.A. - O objeto específico desta sociedade é a prestação de serviços de engenharia quanto a realização 
de estudos de viabilidade de projetos; m. Concremat Sucursal Peru - A sucursal foi criada em 2021 para atender às 
operações da Sociedade no país peruano com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio 
ambiente e engenharia, e consultoria técnica; n. Concremat Sucursal Rep. Dominicana - A sucursal foi criada em 
2021 para atender às operações da Sociedade no país dominicano com plena atuação na prestação de serviços na área 
de arquitetura, meio ambiente e engenharia, e consultoria técnica. 1.1 Reorganização societária da Controlada: Em 
31 de março de 2020, ocorreu o evento societário de Incorporação Reversa, onde a controlada Concremat Engenharia 
e Tecnologia S.A. incorporou sua controladora CCCC BR (China Communications Construction Company (BRAZIL) 
Participações Ltda). Com efeito, as ações que a CCCC BR possuía da Concremat Engenharia foram distribuídas a 3 
(três) sócios, todos estabelecidos no Exterior. (a) CCCC South America Regional Company S.à.r.l com 10.647.336 (dez 
milhões, seiscentas e quarenta e sete mil, trezentas e trinta e seis); (b) à ZLCFD Luxembourg S.à.r.l com 4.826.332 
(quatro milhões, oitocentas e vinte e seis mil, trezentas e trinta e duas); e (c) à CCCC Water Transportation Consultants 
Co., LTD. com 4.826.332 (quatro milhões, oitocentas e vinte e seis mil, trezentas e trinta e duas). Todas as ações são 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Os principais objetivos e eventos decorrentes dessa incorporação, conforme 
Protocolo e Justificação de Incorporação são os seguintes: (i) racionalização e simplificação da estrutura societária das 
Partes, e, consequentemente, a consolidação e redução de gastos e despesas operacionais combinadas, simplificando 
a gestão a modo de contribuir com a expansão dos negócios sociais combinados; (ii) união dos recursos empresariais 
e patrimônios envolvidos na operação das Partes permitindo a melhor gestão de operações, de ativos e de fluxos de 
caixa; (iii) maior integração operacional das Partes, permitindo um melhor aproveitamento de sinergias já existentes; 
(iv) compartilhamento de estudos, informações e dados técnicos elaborados pela CCCC BR, durante todo o período de 
operação da empresa no Brasil, desde sua constituição no ano de 2012, com a Concremat; (v) combinação e integração 
de equipes formadas por expatriados chineses da CCCC BR com funcionários brasileiros da Concremat, cujas atribuições 
sejam complementares para o desenvolvimento das atividades de busca de novos negócios/investimentos e trabalhos 
técnicos de engenharia. Demonstração do Acervo Patrimonial a ser Incorporado: O Acervo Patrimonial da CCCC 
BR conforme balanço de 29 de fevereiro de 2020, composto por ativos e passivos e o valor do Acervo Patrimonial após 
a eliminação da participação recíproca, a ser incorporado pela empresa CONCREMAT, estão assim resumidos:
Resumo do Acervo Líquido 29/02/2020 Valores em reais mil
Valor dos Ativos 296.984
Valor dos Passivos (51.651)
Total do Acervo Líquido 245.333
Eliminação da Participação na Concremat (137.475)
Acervo Patrimonial após a eliminação da participação incorporada 107.858
Parcela Contingencial não Paga - Holdback: Nas Demonstrações Financeiras da CCCC BR estavam registrados os 
valores da “Parcela Contingencial Não Paga – Holdback” no Ativo e Passivo não Circulante da incorporada no valor de 
R$ 23.665 mil (2021 R$22.609 mil). Com a incorporação reversa, o valor localizado no passivo foi classificado para a 
conta homônima redutora do ativo. Esse registro contábil possui tão somente a função de controle dos valores a pagar 
aos sócios vendedores, quando do recebimento dos valores recebíveis na data da venda da Concremat, ou seja, 27 de 
janeiro de 2017.Esse valor não pertence à Concremat. Ágio na operação: O ágio reconhecido na operação de incor-
poração reversa, é demonstrado abaixo:

Valores em reais mil
Goodwill 34.066
Mais valia ativo imobilizado 4.396
Marcas e patentes 49.558
Know how 47.142

135.162
2 BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CON-
SOLIDADAS: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são de responsabilidade da Administração 
da Sociedade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e aprovadas através da emissão de Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Em 11 
de abril de 2022, a Administração da Sociedade autorizou a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 2.1 Critérios de consolidação: As de-
monstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em conformidade com os critérios de consolidação previstos 
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas instruções normativas e deliberações do CFC, abrangendo as 
demonstrações financeiras da Sociedade e de suas Controladas, conforme a seguir:

 Percentual de Participação (%)
2021 2020

Direta Indireta Direta Indireta
Concremat Sucursal Paraguai 100 - 100 -
Concremat International Inc 100 - 100 -
Consórcio Concremat Proyecto Treinta 70 - 70 -
Rota Nordeste 70 - 70 -
Concremat Moçambique 2,5 97,5 2,5 97,5
Concremat Dominicana Inc - 100 - 100
Consórcio SMG 70 - 70 -
Consórcio Concremat - CIA 55 - 55 -
Consórcio Tecnoamérica 70 - 70 -
Concremat Sucursal Bolívia 100 - 100 -
Concremat Sucursal El Salvador 100 - 100 -
Concremat Sucursal Peru 100 - - -
Concremat Sucursal Rep. Dominicana 100 - - -
Tecpar Engenharia S.A. 99 - 99 -
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma 
data-base e elaboradas de forma consistente com as práticas contábeis descritas na nota explicativa 3. Foram eliminados 
os investimentos na proporção da participação da investidora no patrimônio líquido e no resultado das controladas, os 
saldos ativos e passivos, as receitas e despesas e os resultados não realizados, líquidos de imposto de renda e contri-
buição social, quando aplicável, decorrentes de operações entre as Sociedades. Foram destacadas as participações 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (Em reais mil)
dos acionistas não controladores. São consideradas controladas todas as entidades nas quais a Sociedade tem o poder 
de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que a 
metade da participação com direito a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente 
exercíveis ou conversíveis são considerados quando se avalia se a Sociedade controla outra entidade. As Controladas 
são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Concremat. A consolidação é inter-
rompida a partir da data em que o controle termina. 
3 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA SOCIEDADE: a. Estimativas contábeis: 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas incluem estimativas e premissas, como a mensuração de 
provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para 
passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem 
ser diferentes dessas estimativas e premissas. b. Caixa e equivalentes de caixa: A rubrica “Caixa e equivalentes de 
caixa” é formada por saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras com liquidez imediata. As 
aplicações estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de renda retido na fonte - IRRF 
auferidos até a data de encerramento anual na modalidade pro-rata temporis. c. Contas a Receber: Os valores a rece-
ber são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos destes créditos, acrescidos das 
variações monetárias e cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua reali-
zação. A Sociedade aplica o registro da provisão para perda esperada sobre seus títulos a receber e direitos (receitas) 
a faturar, de onde é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas 
conforme políticas próprias e comuns aplicadas. d. Investimento: Os investimentos da Sociedade em suas controladas 
são avaliados com base no método de equivalência patrimonial, para fins de demonstrações financeiras da Controlado-
ra. Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento na controlada é contabilizado no balanço patrimo-
nial da Controladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária na controlada. A 
participação societária na controlada é apresentada na demonstração do resultado da Controladora como equivalência 
patrimonial, representando o resultado líquido atribuível aos acionistas da Controladora. Após a aplicação do método 
da equivalência patrimonial para fins de demonstrações financeiras da Controladora, a Sociedade determina se é ne-
cessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da Sociedade em suas controladas. É 
determinado em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que os investimentos em 
controladas sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, calcula-se o montante da perda por redu-
ção ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da Controlada e o valor contábil e se reconhece o 
montante na demonstração do resultado da Controladora. (i) Participação de acionistas não-controladores: A So-
ciedade elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela participação proporcional nos 
ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição. Mudanças na participação numa subsidiária que não 
resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. (ii) Transações eliminadas 
na consolidação: Saldos e transações inter-company, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de 
transações entre as empresas, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registra-
das por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Sociedade na 
investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na 
extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. e. Imobilizado: Terrenos, edificações, 
imobilizações em andamento, móveis e utensílios e equipamentos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de 
depreciação e perdas por redução ao valor recuperável (impearment) acumuladas, quando houver. A depreciação é 
reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o 
seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). 
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela 
diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. f. Intangível: 
Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização 
e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida 
útil estimada dos ativos. Um ativo intangível pode ser baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos 
futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, men-
surados como a diferença entre as receitas líquidas com a alienação versus o valor contábil do ativo, são reconhecidos 
ao resultado quando o respectivo ativo é baixado. g. Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e 
a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social limi-
tada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos 
de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resul-
tado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio 
líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos com 
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financei-
ras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhe-
cidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação 
aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros 
tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada 
data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. h. Outros ativos e pas-
sivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou é constituído como resulta-
do de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. i. Passivos contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas 
como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos 
originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em 
nota explicativa 18 e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados. 
j. Reconhecimento de receita: A receita compreende o valor presente pela prestação de serviços. A receita é reconhe-
cida quando da prestação de serviços, os quais são medidos com bases mensais. Assim, a sociedade entende que suas 
obrigações de desempenho são identificáveis, precificáveis e realizáveis mensalmente. k. Moeda Estrangeira: (i) 
Transações e saldos em moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Sociedade - R$ (reais) utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das 
contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de 
variação cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denomi-
nados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e “Des-
pesas financeiras”. (ii) Moeda de apresentação e conversão das demonstrações financeiras: As demonstrações 
financeiras são apresentadas em reais (R$), que correspondem à moeda de apresentação da Sociedade. Na elaboração 
das demonstrações financeiras consolidadas, as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa e todas as outras 
movimentações de ativos e passivos das controladas no exterior, cuja moeda funcional é a moeda local dos respectivos 
países onde operam, são convertidas para reais à taxa de câmbio média mensal, que se aproxima da taxa de câmbio 
vigente na data das correspondentes transações. O balanço patrimonial é convertido para reais às taxas de câmbio do 
encerramento de cada exercício. Os efeitos das variações da taxa de câmbio resultantes dessas conversões são apre-
sentados sob a rubrica “Outros resultados abrangentes” nas demonstrações do resultado abrangente e no patrimônio 
líquido. l. Normas novas, alterações e interpretações em vigor. As normas e interpretações novas, alteradas e 
emitidas, ou que ainda não estejam em vigor até a data de emissão destas demonstrações financeiras, estão descritas 
a seguir. A Companhia pretende adotá-las, se cabível, quando entrarem em vigor. a) Revisadas e vigentes: • CPC 
06(R2) - Arrendamentos; • CPC 11 - Contratos de Seguro; • CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração; • CPC 40 (R1) - Instrumentos Financeiros: Evidenciação; • CPC 48 - Instrumentos Financeiros. Os CPCs 
revisados e vigentes estabelecem alterações em decorrência do termo “Reforma da Taxa de Juros de Referência – Fase 
2”. Para o pleno atendimento às normas internacionais de contabilidade, a Companhia deve aplicar essas alterações 
nos períodos anuais com início em, ou após 1º de janeiro de 2021.  Para o caso do CPC 06 (R2), especificamente, a 
revisão refere-se a Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamen-
to que vão além de 30 de junho de 2021. b) Revisadas e não vigentes: • CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes 
e Ativos Contingentes: • CPC 27 - Ativo Imobilizado; • CPC 37 (R1) - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Con-
tabilidade; • CPC 48 - Instrumentos Financeiros. Os CPCs revisados estabelecem alterações anuais relativas ao ciclo 
de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimen-
to de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. Para o pleno atendimento às normas internacionais de contabili-
dade, a Companhia deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após 1º de janeiro de 2022. 
Não é esperado que essas alterações tenham impacto sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Caixa e Bancos 8.459 4.582 796 335
Aplicações Financeiras 11.566 28.530 11.566 27.727

20.025 33.112 12.362 28.062

Consolidado Controladora
Nota 2021 2020 2021 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 795.371 653.974 737.065 608.893
Dedução de receita (99.675) (79.924) (91.486) (73.369)
RECEITA LÍQUIDA  (21) 695.696 574.050 645.579 535.524
Custo dos Serviços Prestados  (22) (612.705) (522.166) (574.501) (494.031)
LUCRO BRUTO 82.991 51.884 71.078 41.493
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Honorários da diretoria (13.235) (12.875) (13.235) (12.875)
Despesas com pessoal (37.148) (28.279) (35.810) (27.709)
Despesas gerais e serviços (19.714) (16.793) (19.057) (16.783)
Despesas de depreciação e amortização (1.685) (1.925) (1.685) (1.925)
Resultado de equivalência patrimonial - - 7.853 6.120
Outras receitas operacionais 4.863 591 4.864 586

(66.919) (59.281) (57.070) (52.586)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 16.072 (7.397) 14.008 (11.093)
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras 5.854 8.308 5.590 8.210
Despesas financeiras (7.619) (7.726) (7.182) (6.338)
Resultado Financeiro Líquido  (23) (1.765) 582 (1.592) 1.872
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO 14.307 (6.815) 12.416 (9.221)
Imposto de renda sobre o lucro corrente (3.447) (42) (3.441) -
Contribuição social sobre o lucro corrente (1.286) - (1.286) -
Imposto de renda sobre o lucro diferido 271 2.303 246 2.070
Contribuição social sobre o lucro diferido 134 829 125 745
Imposto de renda e contribuição social  (19) (4.328) 3.090 (4.356) 2.815
LUCRO LÍQUIDO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 9.979 (3.725) 8.060 (6.406)
Lucro Líquido/ (Prejuízo) atribuível aos:
Acionistas controladores 8.060 (6.406) 8.060 (6.406)
Acionistas não controladores 1.919 2.681 - -
LUCRO LÍQUIDO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 9.979 (3.725) 8.060 (6.406)
Lucro Líquido (Prejuízo) por ação - Básico e Diluído (em R$)  (24) 0,40 (0,15) 0,32 (0,26)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Das atividades operacionais:
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício 9.979 (3.725) 8.060 (6.406)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas
. Depreciação e amortização 4.195 4.725 4.007 4.616
. Baixa líquida do imobilizado (425) (64) (425) (64)
. Resultado de equivalência patrimonial - - (7.853) (6.120)
. Imposto de renda e contribuição social diferidos (405) (3.133) (371) (2.816)
. Provisão (Reversão) de devedores duvidosos 1.069 (2.076) 1.069 (2.076)
. Variação cambial s/transação com partes relacionadas - - 196 1.635
. Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos 871 (703) 871 (703)
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício ajustado 15.284 (4.976) 5.554 (11.934)
(Aumento) Redução nos ativos operacionais
. Clientes (58.802) 11.540 (59.010) 2.253
. Impostos a compensar 6.370 8.301 5.851 13.294
. Dividendos a receber - - (9) 2.873
. Adiantamentos a fornecedores e empregados (567) 1.365 (24) (612)
. Outros créditos (3.200) (367) (4.059) (1.467)
. Depósitos e cauções (868) 2.891 (868) 2.891
. Transação com partes relacionadas (99) 121 1.811 856
Aumento (Redução) nos passivos operacionais
. Fornecedores 21.443 (163) 15.750 2.573
. Contas a pagar (577) 488 1.043 (537)
. Impostos e contribuições a recolher 4.203 (6.052) 7.916 (8.914)
. Adiantamentos de clientes (2.410) (15.017) (1.134) (7.194)
. Salários e encargos sociais a pagar 4.999 4.158 4.968 5.089
. Outras obrigações (2.545) 47 184 55
. Parcelamento de tributos (436) (12) (436) (12)
. Participação nos lucros a pagar 2.800 (1.000) 2.800 (1.000)
Fluxo de caixa das atividades operacionais (14.405) 1.324 (19.663) (1.786)
Das atividades de investimentos:
. Aquisição de investimentos (1.057) (4.607) 1.387 (645)
. Aquisição de imobilizado (3.898) (3.433) (3.722) (3.217)
. Aquisição de intangível 126 (2.111) 151 (2.111)

(4.829) (10.151) (2.184) (5.973)
Das atividades de financiamentos:
. Captação de empréstimos e financiamentos 10.000 - 10.000 -
. Amortização de empréstimos e financiamentos pagos (2.000) - (2.000) -
. Juros de empréstimos e financiamentos pagos (1.853) - (1.853) -
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 6.147 - 6.147 -
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (13.087) (8.827) (15.700) (7.759)
DISPONIBILIDADES
Saldo inicial 33.112 41.939 28.062 35.821
Saldo final 20.025 33.112 12.362 28.062
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (13.087) (8.827) (15.700) (7.759)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Lucro Líquido / (Prejuízo) do exercício 9.979 (3.725) 8.060 (6.406)
Outros Resultados Abrangentes
  Ajustes acumulados de conversão (332) (956) (332) (956)
Resultado abrangente total 9.647 (4.681) 7.728 (7.362)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Em 31 de dezembro de 2021, as aplicações financeiras foram remuneradas por taxa média de 98% da variação do 
certificado de depósito interbancário – CDI, tendo em sua carteira principalmente aplicações em CDB renda fixa compro-
missada e CDB resgate automático. Os saldos consistem em aplicações de liquidez imediata, rapidamente conversíveis 
em Reais, tendo como objetivo principal honrar os compromissos de curto prazo, sujeitos à baixo risco.
5 CLIENTES

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Clientes faturados - Públicos 54.335 44.039 81.881 35.598
Clientes faturados - Privados 74.941 60.741 34.356 49.106
Clientes não faturados - Públicos 44.569 29.867 27.784 29.903
Clientes não faturados - Privados 61.473 41.194 68.935 38.537
Outros clientes 1.071 935 1.087 1.088

236.389 176.776 214.043 154.232
(-) Provisão para perda esperada (11.979) (10.818) (11.979) (10.818)
(-) Impairment sobre direitos (9.327) (9.420) (9.327) (9.420)
(-) Ajuste a valor presente 664 258 664 258

(20.642) (19.980) (20.642) (19.980)
Circulante 189.635 131.237 167.289 108.693
Não Ciculante 26.112 25.559 26.112 25.559

215.747 156.796 193.401 134.252
A composição do vencimento é apresentada a seguir:

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

A vencer 68.296 42.410 62.614 37.001
Vencidos até 90 dias 95.078 69.969 85.653 61.046
Vencidos de 91 a 180 dias 6.814 6.925 6.138 6.042
Vencidos de 181 a 365 dias 11.506 2.787 10.365 2.432
Vencidos há mais de 365 dias 54.695 54.685 49.273 47.711

236.389 176.776 214.043 154.232
Os valores vencidos a mais de 365 dias são compostos em sua maioria por contratos com órgãos públicos, cujo ciclo de 
pagamento em atendimento ao seu compliance, percorre mais de um exercício. A Sociedade ingressou contra a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo uma ação de cobrança visando a condenação do réu nos créditos contratuais inadimplidos 
referentes à prestação de Serviços Técnicos Especializados no Gerenciamento das obras de construção do prédio do 
Curso de Formação de Oficiais (CFO), reforma do Hospital da Polícia Militar, construção do prédio CPA/M-3 e 5º BPM/I 
e execução de obras civis no Centro de Processamento de Dados da PM destinadas à instalação dos equipamentos do 
sistema entroncado de telecomunicações, conforme Contrato nº 059/32/90. Esta ação deu origem ao precatório de nº 
09419/2012 contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Seu valor líquido de realização é de R$7,1MM.
6 IMPOSTOS A COMPENSAR

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

IRRF e CSLL retido na fonte (a) 311 5.661 223 5.506
PIS E COFINS (b) 1.319 1.072 1.314 1.067
INSS (c) 109 122 109 122
ISS (d) 31 491 0 460
IRPJ/CSLL (e) 5.840 8.601 161 213
Impostos controladas exterior (g) 3.030 -   -   -   
Outros (h) 5.454 6.516 1.553 1.841

16.094 22.463 3.360 9.209
(a) Imposto de Renda retido na fonte sobre serviços faturados e aplicação financeira e CSLL retido na fonte sobre 
serviços faturados; (b) Crédito de Pis e Cofins sobre aquisições e retidos sobre faturamento; (c) INSS retido 
sobre faturamento; (d) ISS retido sobre faturamento; (e) Saldo Negativo de IRPJ e CSLL anos anteriores e recu-
perar; (g) Impostos no exterior (empresas controladas); (h) Crédito de impostos, impostos à recuperar e outros.
7 ADIANTAMENTOS

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Adiantamento a empregados (a) 2.123 2.413 1.147 1.861
Adiantamento a fornecedores (b) 3.276 2.420 2.680 1.942

5.399 4.833 3.827 3.803
(a) Referem-se aos valores pagos para colaboradores da Sociedade na forma de adiantamento de salários, 
viagens e similares. (b) Referem-se aos valores pagos para prestadores de serviço durante o exercício de 2021.
8 OUTROS CRÉDITOS:  Composto basicamente por saldos a receber decorrente da participação da Sociedade em 
Consórcios operantes no Brasil e no exterior, tais como: Brasil - Consórcio GTR3 e Consórcio Água para Baixada. Ex-
terior – Paraguai – Consórcio Cialpa Concremat Crema e Consórcio Concremat Cialpa “Ecatef”.
9 PARTES RELACIONADAS: Os saldos e as transações entre a Sociedade, suas controladas e demais empresas sob 
o mesmo grupo econômico são eliminados na consolidação quando aglutinam os balanços entre si. Na Controladora, 
são divulgados os saldos a receber cuja origem se norteia pela celebração de contratos de mútuo sem vencimento, mas 
remuneradas a uma taxa fixada previamente.

Ativo não circulante e (Pasivo não circulante)
Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. (1) - -
MRV Empreendimentos e Participações S.A. (1) 6 5 6 5
Concremat Participações S.A. (1) 5 4 5 4
Consórcio SMG - - - 582
Concremat Dominicana Inc - - 3.843 3.578
Concremat Sucursal Paraguai - - 1.443 755
Concremat Sucursal Bolívia - - 399 369
Concremat Sucursal El Salvador 26 - 7 -
Concremat Sucursal Peru - - 453 -
Concremat Internacional Inc. - - 912 849
Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda. - - 1.029 3.107
Outros (1.253) (1.324) (855) -

(1.216) (1.315) 7.242 9.249
(1) Saldos remanescentes após a venda da Concremat para a CCCC – China Communications Construction 
Company
10 INVESTIMENTOS E PASSIVO A DESCOBERTO

Investimento e Resultado de
(Passivo a descoberto) Equivalência

2021 2020 2021 % 2020 %
Concremat International Inc 5.659 5.323 (56) 100 (109) 100
Concremat Moçambique (104) (98) - 2,5 - 2,5
Concremat Sucursal Bolívia 8.891 4.443 3.910 100 812 100
Consócio Concremat Tecnoamerica 66 73 (12) 70 (7) 70
Consórcio Concremat Proyecto Treinta (90) (84) - 70 3 70
Consórcio SMG 7.260 6.653 4.873 70 6.463 70
Concremat Sucursal Paraguai 1.519 1.756 (69) 100 1.284 100
Tecpar Engenharia 4 1.151 (1.216) 99 - 99
Consórcio Concremat - CIA 613 787 (155) 55 (1.966) 55
Concremat Sucursal Rep. Dominicana 604 - (84) 100 - -
Concremat Sucursal El Salvador (397) 158 (77) 100 118 100
Concremat Sucursal Peru 1.274 - 797 100 - -
Rota Nordeste EPC - SPE (325) (267) (58) 70 (478) 70
Ágio s/investimento 136.219 135.162 - -

161.193 155.057 7.853 6.120
A nota explicativa 1.1 discorre sobre o Ágio s/investimento apresentado no quadro acima.
11 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
Controladora Imobilizado Intangível

Custo
Terrenos e 
Edifícios

Instalações/
Máquinas e 
Equipamen-

tos

Móveis 
e Uten-
sílios

Equip. de 
proces-
samento 
de dados Veículos

Outras 
Imobili-
zações Total Software

Tx. depreciação % a a 4 10 10 20 20 - - -
Em 31 de dezembro de 2019 8.520 15.520 6.463 19.269 1.336 234 51.341 21.382
Adições - 419 98 2572 - 5 3094 2104
Baixas - (2.552) (2.794) (11.146) (1.195) (11) (17.698) (10.821)
Em 31 de dezembro de 2020 8.520 13.387 3.767 10.695 141 228 36.737 12.665
Adições - 441 104 3.709 - 167 4.421 -
Baixas - (87) (260) (610) - (52) (1.009) (1.641)
Em 31 de dezembro de 2021 8.520 13.741 3.611 13.794 141 343 40.149 11.024
Depreciação/Amortização 
acumulada - - - - - - - -
Em 31 de dezembro de 2019 (4.329) (11.346) (5.059) (16.521) (1.336) (168) (38.758) (19.212)
Depreciação/Amortização (420) (1.076) (361) (1.116) - (17) (2.990) (1.120)
Baixas - 2.420 2.650 11.115 1.195 6 17.386 10.821
Em 31 de dezembro de 2020 (4.749) (10.002) (2.770) (6.522) (141) (179) (24.362) (9.511)
Depreciação/Amortização (420) (985) (238) (1.496) - (14) (3.153) (825)
Baixas -- 53 101 514 - 52 720 1.476
Em 31 de dezembro de 2021 (5.169) (10.934) (2.907) (7.504) (141) (141) (26.795) (8.860)
Imobilizado líquido
Em 31 de dezembro de 2019 4.191 4.174 1.404 2.748 - 66 12.581 2170
Em 31 de dezembro de 2020 3.771 3.385 997 4.173 - 49 12.375 3.154
Em 31 de dezembro de 2021 3.351 2.807 704 6.290  - 202 13.354 2.164
Consolidado Imobilizado Intangível

Custo
Terrenos e 
Edifícios

Instalações 
/Máquinas e 
Equipamen-

tos

Móveis 
e Uten-
sílios

Equip. de 
proces-
samento 
de dados Veículos

Outra s 
Imobili-
zações Total Software

Tx. depreciação % a.a 4 10 10 20 20 - - -
Em 31 de dezembro de 2019 8.520 15.544 6.485 19.608 1.538 234 51.929 21.494
Adições - 434 104 2.794 85 19 3.436 2.103
Baixas - (2.556) (2.796) (11.164) (1.238) (15) (17.769) (10.820)
Em 31 de dezembro de 2020 8.520 13.422 3.793 11.238 385 238 37.596 12.777
Adições - 444 116 3.849 71 170 4.650
Baixas - (89) (261) (610) (51) (54) (1.065) (1.641)
Em 31 de dezembro de 2021 8.520 13.777 3.648 14.477 405 354 41.181 11.136
Depreciação/Amortização 
acumulada - - - - - - - -
Em 31 de dezembro de 2019 (4.329) (11.350) (5.060) (16.577) (1.336) (169) (38.820) (19.225)
Depreciação/Amortização (420) (1.082) (365) (1.202) (39) (31) (3.139) (1.142)
Baixas - 2.420 2.650 11.123 1.195 6 17.394 10.820
Em 31 de dezembro de 2020 (4.749) (10.012) (2.775) (6.656) (180) (194) (24.565) (9.547)
Depreciação/Amortização (420) (989) (239) (1.624) (11) (16) (3.299) (847)
Baixas - 52 101 514 8 54 729 1.476
Em 31 de dezembro de 2021 (5.169) (10.949) (2.913) (7.766) (183) (156) (27.135) (8.918)
Imobilizado líquido
Em 31 de dezembro de 2019 4.191 4.194 1.425 3.031 202 65 13.108 2.269
Em 31 de dezembro de 2020 3.771 3.410 1.018 4.582 205 44 13.031 3.230
Em 31 de dezembro de 2021 3.351 2.828 735 6.711 222 198 14.046 2.218
12 FORNECEDORES: Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
Fornecedores nacionais 32.284 14.794 30.367 14.518
Fornecedores no exterior 4.190 236 -   -   

36.474 15.030 30.367 14.518

Saldo composto (controladora) por notas fiscais e serviços medidos. Destaca se abaixo alguns de seus principais 
fornecedores:
Localiza Renta a Car 2.526
PGV Terraplanagem 1.883
Dell Computadores do Brasil 500
Ticket Soluções HDFGT S.A. 269
Unidas S.A 351
Pottencial Seguradora 207
Oracle do Brasil Sistemas 161
Frazillio & Ferroni Informática 175
Bradesco Saúde 369
Cia Brsileira de Sol. e Serviços 1.695
Suporte Sondangens e Inv. Ltda 270
Simpress Com. Loc. e Serviços Ltda 178
Outros 21.783
13 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Empréstimo para capital de giro: Capitais de Giro nos valores de R$28.000 
e R$2.000 contratados junto ao Banco CCB em dezembro de 2017 e março de 2019; o último aditamento no contrato 
ocorreu em 30 de dezembro de 2021, alterando seu vencimento final para 25 de junho de 2025. Seu pagamento será feito 
de forma trimestral, e suas taxas são de 0,21% ao mês + CDI. Em 2021 seu saldo era de R$30.000. Em 08 de setembro 
de 2021, foi contratado junto ao Banco Itaú um novo Capital de Giro no montante de R$10.000, com vencimento final 
em 05 de dezembro de 2022. Em 2021 seu saldo era de R$8.000.
14 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: A Sociedade possui créditos tributários referentes a 
imposto de renda e a contribuição social diferidos registrados no ativo e passivo circulante e não circulante, decorrentes 
de adições temporárias, constituídos à alíquota de 25% para o Imposto de Renda (com adicional de 10%) acrescidos 
da alíquota de 9% para a Contribuição Social.

Ativo Passivo
Consolidado Consolidado 

2021 2020 2021 2020
Provisões Fornecedores/Fiscais 7.529 5.441 - -
AVP 557 557 - -
Prejuízo Fiscal 11.417 14.115 - -
PDD 4.129 3.765 - -
Faturamento sobre serviços a realizar 331 331 - -
Provisões encargos dissídio 1.056 857 - -
Provisões aviso prévio e FGTS - GNL 486 - - -
Lucro sobre receita de órgão público - - (4.312) (4.178)
Pagamento baseado em ações - CPC 10 - - (697) (787)
Provisão Bônus 952 - - -
Venda imóveis - - (943) -

26.457 25.066 (5.952) (4.965)
Não Circulante 26.457 25.066 (5.952) (4.965)
Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros permitem a realização do ativo fiscal diferido, 
existente em 31 de dezembro de 2020 de R$24.429 (Controladora) a ser realizado a partir do exercício de 2021. Tributos 
diferidos passivo: Foram constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social registradas no passivo 
circulante e não circulante em função: a) do diferimento da tributação sobre os valores originados de contratos de longo 
prazo com o governo; b) da adoção da avaliação do ativo imobilizado pelo custo atribuído.
15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
ISS (a) 7.818 5.705 7.818 5.530
IRRF (b) 287 278 292 280
COFINS (c) 8.020 5.385 8.020 5.385
PIS (d) 1.726 1.137 1.726 1.137
Provisão IRPJ e CSLL 2.337 3.032 2.337 -   
Outros (e) 3.229 3.676 322 266

23.417 19.213 20.515 12.598
(a) ISS sobre faturamento e ISS sobre direitos a faturar; (b) Imposto de renda retido na fonte de terceiros; (c) 
Cofins sobre faturamento e direitos a faturar e Cofins retidos de terceiros; (d) Pis sobre faturamento e direitos 
a faturar e Pis retidos de terceiros; (e) Outros impostos a pagar.
16 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
Salários a pagar 15.120 13.071 15.089 13.068
Férias a pagar 30.361 29.285 30.360 29.270
IRRF sobre folha de pagamento 2.217 1.948 2.217 1.948
INSS a recolher 5.412 6.725 5.363 6.677
FGTS a pagar 2.234 1.971 2.233 1.962
Provisão de dissídio e encargos 3.127 2.534 3.127 2.534
Outros 2.520 458 2.492 454

60.991 55.992 60.881 55.913
Em 2021 a Concremat provisionou um PLR de R$2,8 MM, conforme regramento de suas políticas internas que seguem: 
(i) Programa que contempla os executivos das áreas corporativas, participando de presidente a coordenadores. (ii) Pro-
grama de premiação de contratos que contempla toda a equipe. Esta provisão ocorre com o atingimento do lucro líquido 
estimado da empresa, aprovado em Conselho, e por metas quantitativas, qualitativas e comportamentais acordados 
no início do exercício.
17 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES: A Sociedade divulga em 31 de dezembro de 2021 e 2020, tanto 
no Consolidado como na Controladora, montantes referentes aos contratos firmados com seus clientes, a serem com-
pensados através de emissão futura de notas fiscais de serviços até o término do contrato.
18 DEPÓSITOS JUDICIAIS E PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS: A Sociedade tem ações consignatórias ajuizadas 
visando o reconhecimento judicial do correto credor do ISSQN devido sobre determinados contratos de prestação de 
serviços firmados. Devido à natureza das referidas ações nenhum valor será devido e/ou restituído à Sociedade ao final 
das mesmas, e por esta razão não estão sendo considerados nesta nota. A Administração da Sociedade constituiu pro-
visão para valores de contingências trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas como perda provável, segundo a avaliação 
de seus consultores jurídicos. Os valores das provisões para contingência provável são apresentados abaixo pelo seu 
valor líquido de depósitos judiciais.

Consolidado Controladora 
2021 2020 2021 2020

Provável Possível Provável Possível Provável Possível Provável Possível
Trabalhistas 188 35.977 (154) 39.018 188 35.977 (154) 39.018
Cíveis 1.129 20.925 1.129 25.165 1.129 20.925 1.129 25.165
Tributário - 3.082 - 3.418 - 3.082 - 3.418
Administrativo - 14.519 - 12.524 - 14.519 - 12.524
Previdenciária - 1.553 - 2.197 - 1.553 - 2.197

1.317 76.056 975 82.322 1.317 76.056 975 82.322
Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são ações movidas por ex-empregados contra 
a Sociedade, envolvendo cobranças de horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional 
de periculosidade, e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação é provável ou possível referem-se a 
ações de natureza indenizatória, materiais e morais relacionadas a contratos de clientes. INSS Contribuições Sociais – 
Verbas indenizatórias. Em setembro de 2010 a Companhia impetrou Mandado de Segurança para ver reconhecido o seu 
direito de não recolher contribuição previdenciária sobre as verbas tidas como indenizatórias, quais sejam, aviso prévio 
indenizado, auxílio-maternidade, auxílio-doença, adicional de férias, férias indenizadas, auxílio-acidente e horas extras, 
bem como a compensação dos valores recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Foi 
prolatada sentença favorável que declarou como inexigível o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes 
sobre os valores pagos ou a serem pagos aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de 
saúde ou acidente (antes da obtenção do auxílio-doença), férias indenizadas e terço constitucional de férias, aviso prévio 
indenizado e adicional de horas extras, bem como para declarar o direito da Impetrante a proceder à compensação dos 
valores de contribuição previdenciária recolhidos a esse título no período de cinco anos que antecederam o ajuizamento 
do mandado de segurança. A sentença foi parcialmente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tendo 
sido restabelecida, apenas, a incidência sobre as horas extraordinárias e, portanto, a inexigibilidade sobre as demais ver-
bas foi mantida. O processo aguarda julgamento de Recursos Especial e Extraordinário pelo STJ e STF, respectivamente. 
Após a sentença de primeira instância a Companhia optou por passar a realizar os depósitos judiciais da contribuição 
previdenciária incidente sobre as verbas declaradas inexigíveis para (i) evitar problemas nas renovações de sua certidão 
negativa de débitos perante a Receita Federal e (ii) reduzir o impacto financeiro de uma possível reforma da sentença. 
Esta matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, em dois recursos extraordinários que estão afetados 
pelo instituto da repercussão geral e aguardam julgamento, sendo certo que a jurisprudência dos tribunais federais e do 
Superior Tribunal de Justiça é favorável à tese dos contribuintes. Por este motivo, e com base em parecer do escritório 
de advocacia responsável pelo patrocínio deste Mandado de Segurança, a Sociedade entende que a probabilidade de 
perda é possível, razão pela qual não constitui provisão para esta contingência. No ano de 2018, a Sociedade realizou 
depósitos judiciais da contribuição previdenciária incidente sobre as referidas verbas. Baseado na opinião dos consultores 
jurídicos e fundamentada em jurisprudência, favorável do STJ e tribunais federais, em caso semelhante, a Sociedade 
acredita que prevalecerão seus fundamentos e nenhuma provisão foi registrada para esta contingência.
19 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: A Conciliação das despesas e receitas de IRPJ e CSLL e o 
produto da alíquota vigente sobre o lucro, antes do IRPJ e CSLL, são demonstradas a seguir:

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Lucro antes do IR e da CSLL 14.308 (6.816) 12.417 (9.222)
Alíquota 34% 34% 34% 34%
IR/CSLL pela alíquota fiscal combinada (4.865) 2.317 (4.222) 3.135
Ajustes para refletir a alíquota efetiva
Adições Permanente 536 654 (265) (439)
Despesas não dedutíveis (62) (163) (54) (98)
Arrendamento mercantil (83) (116) (83) (116)
Doações (14) (26) (14) (26)
Multas (42) (36) (41) (36)
Equivalência patrimonial - - (20) (163)
Ajuste precatórios / outros - - (53) -
Efeito das empresas sem registro diferido 737 995 - -
Exclusão Permanente - 119 - 119
Ganho na alienação ou baixa (imobilizado) - 119 - 119
Efeito IR adicional 10% - - 24 -
PAT - - 107 -
IR/CSLL no resultado do exercício (4.328) 3.090 (4.356) 2.815
Imposto de renda e contribuição social diferidos 405 3.132 371 2.815
Imposto de renda e contribuição social correntes (4.733) (42) (4.727) -

(4.328) 3.090 (4.356) 2.815
20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 20.1 CAPITAL: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social da Sociedade é de 
R$233.722 divididos em 25.000.000 (vinte e cinco milhões de ações). 20.2 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO 
DE CAPITAL: A CCCC South América realizou diversos mútuos em favor da CCCC BR, os quais foram transferidos à 
Concremat como resultado da Incorporação Reversa. Assim, a CCCC South America detém créditos contra a Concremat, 
em montante correspondente à totalidade dos Mútuos. Em 15 de abril de 2020 foi celebrado um Termo de Compromisso 
formalizando a capitalização dos Mútuos na Sociedade, mediante aumento de capital com a emissão de 1 (uma) ação 
ordinária, nominativa e sem valor nominal da Sociedade, a ser subscrita e integralizada pela CCCC South América, de 
acordo com os termos estabelecidos no Aditivo ao Contrato de Compra e Venda. Todavia, não foi possível realizar a 
capitalização dos Mútuos no prazo pactuado no Termo de Compromisso em virtude de exigências cadastrais perante 
o Banco Central do Brasil. Desta forma foi celebrado um Termo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em 
que a Concremat e os novos acionistas decidiram: 1. realizar o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social 
da Concremat, pelo preço de emissão total de R$ 26.367.755,02 (vinte e seis milhões e trezentos e sessenta e sete 
mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), referente ao valor total dos Mútuos, mediante a emissão, 
pela Companhia, de 1 (uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação fixado 
nos termos do artigo 170, § 1º da Lei das S.A. 2. Comprometem-se de forma irrevogável e irretratável, na qualidade de 
acionistas da Companhia, a aprovar, em assembleia geral extraordinária a ser realizada até o dia 30 de junho de 2021, 
o aumento do capital social no montante de R$ 26.367.755,02 (vinte e seis milhões e trezentos e sessenta e sete mil e 
setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos). 3. A ação a ser emitida pela Concremat será subscrita, na data 
de realização da assembleia geral extraordinária da Companhia, pela CCCC South América, e por ela integralizada 
mediante a capitalização da totalidade do saldo dos créditos decorrentes dos Mútuos. Conforme AGE de 21 de maio de 
2021, a Companhia aprovou o Aumento de Capital no montante de R$26.212.193,06 (vinte e seis milhões, duzentos e 
doze mil, cento e noventa e três reais e seis centavos), mediante a emissão, pela Companhia, de 1 (uma) ação ordinária, 
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nominativa e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação fixado nos termos do artigo 170, § 1º da Lei das S.A., dos 
quais (a) R$11,91 (onze reais e noventa e um centavos) serão destinados para a conta de capital social da Companhia, 
e (b) R$26.212.181,15 (vinte e seis milhões, duzentos e doze mil, cento e oitenta e um reais e quinze centavos) serão 
destinados para a conta de reserva de capital. A diferença entre os valores do Termo de Compromisso e o registro do 
Aumento do Capital se refere a ajustes nas taxas de conversão dos mútuos, e esta é apresentada em sua DMPL (R$156 
mil). 20.3 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL: A Sociedade adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do 
valor contábil dos bens do imobilizado e do intangível, líquido dos tributos diferidos, registrando-o em conta de Ajustes de 
Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido, de acordo com o ICPC 10. 20.4 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES:  
Os valores registrados referem-se aos ajustes acumulados de conversão de demonstrações contábeis das Sociedades 
controladas no exterior. 20.5 RESERVA DE CAPITAL: Constituída em 2020 pelo valor de R$107.858 milhões decorrente 
do acervo líquido na operação de incorporação reversa, exposta no Contexto Operacional. No ano de 2020 a Sociedade 
usou da prerrogativa do Art. 200 da Lei 6.404, para compensar seus prejuízos acumulados com o saldo desta reserva 
no montante de 68.080 milhões. Em 2021 foi constituído o montante de R$26.212 decorrente de aumento de capital. 
20.6 RESERVA DE LUCROS: Reserva Legal: É constituída, obrigatoriamente, de acordo com a Lei das Sociedades 
por Ações a razão de 5% do lucro líquido do exercício até que seu valor atinja 20% do Capital Social realizado. A Lei 
diz ainda que no exercício em que a Reserva Legal somada a Reserva de Capital, exceder a 30% do Capital Social, 
a Sociedade poderá deixar de constituir a Reserva Legal, o que não ocorreu neste exercício. Em 2021 o montante 
constituído foi de R$403.023,73 (quatrocentos e três mil, vinte e três reais e setenta e três centavos). Reserva para Ex-
pansão: A Administração da Sociedade aprovou em Assembleia Geral a destinação do saldo remanescente de Lucros 
Acumulados, após as determinações legais, para a Reserva de Expansão. Esta tem por finalidade assegurar recursos 
a fim de financiar aplicações adicionais de capitais fixo e circulante à expansão de suas atividades. 20.7 DIVIDENDOS 
E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: O estatuto social prevê a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 
25% do lucro líquido do exercício ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 com a nova redação dada pela Lei 
nº 10.303/01. Conforme Assembleia Geral Extraordinária, a Administração da Sociedade abdicou da distribuição dos 
dividendos sobre o lucro líquido apurado em 2021, e decidiu que após a destinação das reservas obrigatórias, o saldo 
do Lucro acumulado de R$8.481.325,43 (controladora) apurado no exercício, fosse destinado a constituição da Reserva 
de Lucros conforme Nota 20.6.
21 RECEITA LÍQUIDA:  A conciliação entre a receita e a receita líquida apresentada na demonstração de resultado do 
exercício é como segue:

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Receita Operacional 795.371 653.974 737.065 608.893
Dedução de receita
ISS (31.712) (25.374) (31.712) (25.345)
PIS (10.652) (8.791) (10.652) (8.791)
COFINS (57.311) (45.759) (49.122) (39.233)
Receita Líquida 695.696 574.050 645.579 535.524
A área de EPC cresceu 153%, e possui um pipeline de 20 projetos, sendo o principal deles a Ponte Salvador Itaparica, 
investimento de sua controladora CCCC SA em um Contrato de PPP para construção e operação da Ponte Salvador 
Itaparica, cujo contrato de EPC deverá ser assinado em 2022. Em 2021 destacamos o início do projeto de construção 
do Terminal de Regaseificação de São Paulo, situado nos municípios de Santos e Cubatão.
22 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
Custo com mão de obra (413.654) (371.637) (394.556) (352.845)
Custo com serviços (127.439) (85.316) (111.725) (80.004)
Custo com materiais (9.886) (9.183) (9.766) (8.965)
Custo com ativos (35.526) (27.566) (33.932) (25.248)
Depreciação e amortização (2.510) (2.800) (2.322) (2.691)
Custos gerais (23.690) (25.664) (22.200) (24.278)

(612.705) (522.166) (574.501) (494.031)
23 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
Rendimentos sobre aplicações 524 849 518 810
Descontos obtidos 255 388 254 388
Juros sobre clientes 2 17 3 16
Atualização selic 248 253 237 253
Outros juros 415 538 413 538
Variação cambial ativa 2.086 6.178 1.842 6.120
Variação monetária ativa 2.071 (105) 2.070 (105)
Receita de mútuo 253 190 253 190
Total das receitas financeiras 5.854 8.308 5.590 8.210
Juros de empréstimos (573) (796) (573) (796)
Taxas e emolumentos (152) (414) (133) (206)
Descontos concedidos (1.017) (162) (1.017) (162)
Juros sobre fornecedores/tributos (483) (37) (482) (5)
Variação cambial passiva (2.311) (4.103) (2.235) (3.219)
Variação monetária passiva (1.500) (895) (1.482) (895)
Outras despesas (1.583) (1.319) (1.260) (1.055)
Total das despesas financeiras (7.619) (7.726) (7.182) (6.338)
Resultado financeiro líquido (1.765) 582 (1.592) 1.872

24 LUCRO POR AÇÃO: a) Básico: Em atendimento à legislação das sociedades anônimas, na Controladora o resultado 
por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido do exercício pela quantidade de ações ordinárias existentes no 
fim do exercício, excluindo as ações adquiridas pela Sociedade e mantidas como ações em tesouraria. b) Diluído: O Lucro 
diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para 
presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. A Sociedade não possuí ações ordinárias diluídas.

Controladora
2021 2020

Lucro Líquido (Prejuízo) atribuível aos acionistas da Sociedade 8.060 (6.406)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas - milhares 25.000 25.000
Lucro Líquido (Prejuízo) básico por ação 0,32 (0,26)
25 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Sociedade participa em operações envolvendo instrumentos financeiros usuais 
adiante descritos. Os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Sociedade 
em 31 de dezembro 2021 e de 2020, registrados em contas patrimoniais, não apresentavam valores diferentes dos 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: a. Valor de mercado dos instrumentos financeiros: O valor 
de mercado das disponibilidades (caixa, bancos, aplicações financeiras), empréstimos e financiamentos, o saldo a 
receber de clientes e o passivo circulante aproximam-se do saldo contábil, em razão do vencimento de parte substan-
cial dos saldos ocorrerem em datas próximas a do balanço. O saldo dos empréstimos e financiamentos é atualizado 
monetariamente com base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições de mercado e, portanto, o 
saldo devedor registrado nas datas dos balanços está próximo ao valor de mercado. b. Partes relacionadas: O saldo 
devido as partes relacionadas é decorrente de operações cujas condições poderiam ser diferentes caso tivessem sido 
praticadas com partes não relacionadas e, portanto, representariam parte do investimento e não necessariamente o 
valor de mercado das transações financeiras.
26 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 
Como política de gestão de ativos financeiros, a Sociedade procura permanentemente otimizar sua rentabilidade 
adequada a risco e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indiquem a adequação dos riscos de 
liquidez, de crédito e de mercado. Adicionalmente, a Sociedade administra seu capital para garantir que as entidades 
que o compõem sejam capazes de continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos sócios. A política 
da Sociedade é manter uma forte estrutura de capital, de modo a manter seu crescimento, reduzir o custo de capital 
e proporcionar retorno aos seus sócios. A Administração da Sociedade acredita que os recursos disponíveis para a 
Sociedade são suficientes para suas necessidades presentes e serão suficientes para satisfazer as suas necessida-
des previstas para as despesas de capital e outras necessidades de caixa para o ano fiscal de 2022. Não tem sido 
prática da Sociedade transacionar com instrumentos financeiros para fins especulativos. 26.1 RISCO DE LIQUIDEZ 
E DE CRÉDITO: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em 
um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Os instrumentos financeiros 
que expõem a Sociedade ao risco de concentração de crédito consistem, principalmente, das disponibilidades e das 
contas a receber. Todas as disponibilidades da Sociedade são mantidas nas melhores instituições financeiras do 
país. A Administração avalia que suas políticas de crédito são prudentes e refletem condições normais de mercado e 
risco. i. Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro: O risco de crédito de saldos com bancos e instituições 
financeiras é administrado pela tesouraria da Sociedade de acordo suas políticas internas. Os recursos excedentes 
são investidos somente em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. O limite de crédito 
das contrapartes é revisado periodicamente pelos gestores, podendo ser atualizado ao longo do ano sempre que 
necessário. Esses limites são estabelecidos objetivando minimizar a concentração de riscos e, consequentemente, 
mitigando o prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte. ii. Contas a receber: O risco de 
crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancialmente, em função da sólida situação financeira das 
empresas públicas e privadas para as quais a Sociedade presta serviços. Adicionalmente, a Sociedade monitora con-
tinuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas de crédito, objetivando 
mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, é constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa para 
os clientes inadimplentes e aplica procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos. A provisão para 
créditos de liquidação duvidosa é registrada como perdas prováveis em relação às contas a receber, cujo cálculo se 
baseia em estimativas considerando a situação de cada cliente e as garantias por eles oferecidas. Em 31 de dezembro 
de 2021, a concentração de risco de crédito dos clientes não é relevante. 26.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS: A 
Sociedade pode estar exposta aos seguintes riscos conforme melhor expostos abaixo: • Risco de Mercado; • Risco de 
taxa de juros e; • Gestão de Capital. Risco de mercado: O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos 
de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os Instrumentos 
financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a receber e empréstimos a pagar, depósitos, instru-
mentos financeiros disponíveis para venda e mensurados ao valor justo através do resultado e instrumentos financeiros 
derivativos. Risco de taxa de juros: Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros 
de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Sociedade ao 
risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas 
a taxas de juros variáveis. A Sociedade gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada entre 
empréstimos a receber e empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. A política da Sociedade é 
manter entre 40% e 60% de seus empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas de juros, excluindo empréstimos que se 
refiram a operações descontinuadas. Gestão de capital: A Sociedade tem por objetivo administrar seu capital sob a 
ótica da continuidade da mesma em oferecer retorno aos acionistas e benefício às demais partes interessadas, além 
de manter uma estrutura de capital ideal que busque a redução deste custo. A fim de manter ou ajustar a estrutura de 
capital da sociedade, a Administração pode, ou até mesmo propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, 
rever a política de pagamento dos dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender 
ativos com o intuito de reduzir o nível de endividamento.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLO-
GIA S.A., identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual 
e consolidada, da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório 
do auditor.
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com o 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.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas 

em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia e suas controladas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não 
mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou ativida-
des de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião 
de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2022

Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes
CRC-RJ 005.333/O-0
Claudio Henrique D. Reis 
Contador - CRC-SC 024.494/O-1

www.concremat.com.br

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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CNPJ/MF n° 35.632.719/0001-20

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Ativo
Nota  

explicativa
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 1.972 364 10.901 1.648
Contas a receber de clientes 8 - - 10.249 17
Despesas antecipadas 24 - 405 11
Outros créditos 701 13 1.846 33
Impostos a recuperar 46 - 302 -
Total do ativo circulante 2.743 376 23.703 1.709
Não circulante
Partes relacionadas 9 3.701 94 - -
Outros créditos - - 115 -
Depósitos judiciais - - 58 -
Investimentos 10 505.238 108.448 - 5
Imobilizado e ativo de direito de uso 11 - - 4.855 210
Intangível 12 2 - 544.314 108.723
Total do ativo não circulante 508.941 108.542 549.342 108.938
Total do ativo 511.684 108.918 573.045 110.647

Nota  
explicativa

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores 1.329 692 5.261 773
Salários e encargos trabalhistas 13 786 461 8.893 971
Empréstimos e financiamentos 14 5.208 - 6.403 -
Debêntures 15 60.484 - 60.484 -
Passivo de arrendamento 14 - - 1.043 -
Impostos, taxas e contribuições a recolher 24 16 4.391 428
Outras contas a pagar - - 2.544 16
Receita diferida - - 4.368 38
Obrigações com aquisição de 
 investimentos 10 133.332 - 133.332 -
Total do passivo circulante 201.163 1.169 226.718 2.226
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 14 - - 1.897 -
Impostos, taxas e contribuições a recolher - - 1.664 -
Partes relacionadas 9 15.358 1.108 9.922 1.108
Obrigações com aquisição de
 investimentos 10 284.656 - 284.656 -
Passivo de arrendamento 14 - - 1.494 -
Provisões 16 - - 32.586 673
Outras contas a pagar - - 3.602 -
Total do passivo não circulante 300.014 1.108 335.821 1.781
Patrimônio líquido 17
Capital social 35.389 108.380 35.389 108.380
Reserva de capital 20.505 - 20.505 -
Prejuízos acumulados (45.388) (1.740) (45.388) (1.740)
Total do patrimônio líquido 10.506 106.640 10.506 106.640
Total do passivo e patrimônio líquido 511.684 108.918 573.045 110.647

Demonstrações do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e  
para o período de 21 de outubro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2020  

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota  

explicativa
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida 19 - - 88.459 2.024
Custo dos serviços prestados 20 - - (27.050) (334)
Lucro (prejuízo) bruto - - 61.409 1.690
Despesas comerciais 20 (369) - (22.597) (325)
Despesas gerais e administrativas 20 (36.353) (2.261) (71.311) (2.838)
Resultado de equivalência patrimonial 10 e 20 (4.495) 522 - -
Outras receitas (despesas) operacionais, 
 líquidas 20 - - 12 -
Despesas operacionais (41.217) (1.739) (93.896) (3.163)
Prejuízo antes do resultado financeiro (41.217) (1.739) (32.487) (1.473)
Receitas financeiras 21 3.606 0 3.960 8
Despesas financeiras 21 (6.034) (1) (7.327) (1)
Resultado financeiro, líquido (2.428) (1) (3.367) 7
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (43.645) (1.740) (35.854) (1.466)
Imposto de renda e contribuição social 
 - diferido 22 - - (7.791) (274)
Prejuízo líquido do exercício (43.645) (1.740) (43.645) (1.740)

Demonstrações do Resultado Abrangente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e  
para o período de 21 de outubro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2020  

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e para o período de 21 de outubro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2020  
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota  
explicativa

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

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (43.645) (1.740) (35.854) (1.466)
Ajustes: -
Depreciação e amortização 11 e 12 11.880 450 14.268 458
Equivalência patrimonial 10 4.495 (523) - -
Pagamento baseado em ações 16 1.839 - 1.839 -
Provisões 10 - 9.045 90
Juros sobre empréstimos, financiamentos 
 e debêntures 14, 15 e 20 5.381 1 5.513 1
Juros sobre passivo de arrendamento 14 - - 103 -
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 8 - - 117 -
Provisão para redução ao valor 
 recuperável de ativos 12 9.065 - 9.065 -
Valor residual de baixa de imobilizado 11 - - 128 -
Ajuste financeiro earnout 6 e 20 (3.383) - (3.383) -
Provisão de bônus - - 860 -
Perdas com clientes - - 487 -
Outros (22) 12 178 (263)

(14.380) (1.800) 2.366 (1.180)
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes 8 - - (10.350) 160
Pagamentos antecipados (24) - (395) 2
Créditos com partes relacionadas 9 93 (94) - -
Outros créditos (688) (13) (1.922) 29
Impostos a recuperar (46) - (302)
Depósitos judiciais - - (58)

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores 637 689 4.487 603
Salários e encargos trabalhistas 13 325 451 7.922 473
Impostos, taxas e contribuições a recolher 10 16 2.789 264
Receita diferida - 4.330 38
Outros débitos - - 6.130 (23)

Caixa (aplicado) gerado pelas atividades operacionais (14.074) (750) 14.997 367
Juros pagos 14 e 15 (3.425) - (3.702) -
Imposto de renda e contribuição social pagos - - (4.953) -

Nota  
explicativa

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

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas 
 atividades operacionais (17.498) (750) 6.342 367
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado em combinações 
 de negócios 11 - - (3.912) -
Aquisição de intangível em combinações 
 de negócios 12 - - (5.996)
Aquisição de imobilizado 11 - - (1.228) -
Aquisição de intangível 12 - - (2.762) -
Aquisição de controladas ("cash out") 5 (102.001) - (102.001) -
Pagamento de obrigações com 
 investimentos ("earn out") 6 (10.500) (5) (10.500) -
Dividendos recebidos 3.280 - - (8)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimento (109.221) (5) (126.399) (8)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de principal de empréstimos 
 de financiamentos 14 e 15 (10.000) - (10.503) -
Pagamento de parcelas de arrendamento 14 - - (521) -
Captação de debêntures, empréstimos e 
 financiamentos 14 e 15 73.736 - 75.736 -
Captação de debêntures, empréstimos e 
 financiamentos em combinação de negócios 14 e 15 - - 1.741 -
Aumento de capital 16 37.785 - 37.785 -
Emissâo de bônus de subscrição 16 15.150 - 15.150 -
Mútuo efetuado às partes relacionadas 9 (3.701) - - -
Captação de mútuo obtido de partes 
 relacionadas 9 15.357 1.108 9.922 1.108
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 128.327 1.108 129.310 1.108
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 1.608 353 9.253 1.468
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
 exercício 7 364 10 1.648 180
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
 exercício 7 1.972 364 10.901 1.648
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 1.608 354 9.253 1.468

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

Prejuízo líquido do exercício (43.645) (1.740) (43.645) (1.740)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total do exercício (43.645) (1.740) (43.645) (1.740)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 e para o período de 21 de outubro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2020  

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota 

explicativa
Capital 
social

Reserva 
de capital

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31 de outubro de 2019 10 - - 10
Aumento de capital 17 108.370 - - 108.370
Prejuízo líquido do exercício - - (1.740) (1.740)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 108.380 - (1.740) 106.640
Aumento de capital 17 38.893 - - 38.893
Redução capital através de integralização 
 da keiretsu 17 (109.869) (109.869)
Bônus de subscrição 17 - 16.650 - 16.650
Provisão de pagamento baseado em ações 
 - Keiretsu 18 (2.015) 2.015 - -
Provisão de pagamento baseado em ações 18 - 1.839 - 1.839
Prejuízo líquido do exercício - - (43.645) (43.645)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 35.389 20.505 (45.388) 10.506

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas  
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021  

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: 1.1. Contexto Operacional: a) Informações gerais: A Nuvini S.A. (“Compa-
nhia”, “Controladora” ou “Nuvini”) é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada na Rua Je-
suíno Arruda, nº 769, sala 20B, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, constituída em 21 de outubro de 
2020, e tem como principal finalidade a participação em outras empresas (holding). A Nuvini S.A. e suas 
controladas serão aqui denominadas “Grupo”. A estratégia da Nuvini é consolidar empresas atuantes no 
mercado de SaaS (Software as a Service) no Brasil por meio de aquisições de empresas que atuam em 
três áreas (Verticais) de negócio: i. Vendas e Marketing com plataformas para geração, gestão e auto-
mação de vendas e sucesso do cliente (CS). ii. Produtividade com soluções para maximizar o desem-
penho da força de trabalho e trabalho remoto. iii. Finanças/Controle com ERPs (“Enterprise Resource 
Planning”) e aplicativos para planejamento e gestão financeira e empresarial. O foco da Companhia é 
adquirir empresas que atuam em negócios de segmento específico de mercado (nicho), e levando-as 
ao próximo nível de desenvolvimento, aportando conhecimento e metodologia. Esse foco de atuação 
consiste principalmente em alavancar o crescimento das empresas adquiridas com aprimoramento da 
estratégia comercial, melhoria de eficiência de processos internos e avanço nas estruturas de governan-
ça. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 14 de abril de 2022. b) 
Exercício social: Conforme descrito na seção acima, a Nuvini S.A. foi constituída em outubro de 2020 e, 
desta forma, o resultado e os fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 não são 
comparativos ao período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2021. c) Relação de entidades con-
troladas: A seguir apresentamos a relação das empresas controladas pela Companhia para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

Participação acionária
Empresas País 31/12/2021 31/12/2020
Effecti Tecnologia WEB Ltda. (ou “Effecti”) (i) Brasil 100% 100%
Leadlovers Tecnologia Ltda. (ou “Leadlovers”) (ii) Brasil 100% -
Ipe tecnologia digital Ltda. (ou “Ipe”) (ii) Brasil 100% -
Dataminer Dados, Informações e Documentos Ltda. 
 (ou “Datahub”) (ii) Brasil 100% -
Onclick Sistemas de Informação Ltda. (ou “Onclick”) (ii) Brasil 100% -
Simplest Software Ltda (ou “Mercos”) (ii) Brasil 100% -

Nuvini LLC (iii)
Estados Unidos 

da América 100% 100%
(i) A Effecti foi adquirida em 30 de outubro de 2020. A operação da Effecti é vender acesso para plata-
forma “Minha Effecti” para empresas que desejam participar de licitações. Por meio dessa plataforma, 
os licitantes podem encontrar, cadastrar, disputar e monitorar os editais emitidos pelo governo federal, 
estadual e municipal por meio dos pregões eletrônicos. (ii) Empresas adquiridas em 2021, conforme 
mencionado na nota explicativa nº 5. (iii) A Nuvini LLC. (“controlada” ou “Nuvini LLC”) foi constituída 
em 9 de novembro de 2020 nos Estados Unidos da América para explorar oportunidades de parcerias 
estratégicas no exterior. A Nuvini LLC não possui operações relevantes nos períodos de 2021 e 2020. 
1.2. Capital circulante líquido negativo: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou capital 
circulante líquido negativo no montante de R$198.422 na Controladora e R$203.015 no Consolidado, 
decorrente de: (a) Saldo referente às Obrigações com aquisição de investimentos (“earn out”), que foi 
apresentado no passivo circulante no valor de R$133.332. A Administração da Companhia negociou a 
postergação do pagamento de parte desses valores para o segundo semestre de 2022, e espera obter 
recursos financeiros junto à potenciais investidores durante o exercício de 2022; recursos os quais serão 
utilizados para pagamento dessas obrigações, além de outros investimentos previstos no plano de negó-
cios. A Administração avaliou a capacidade de liquidação das obrigações de curto prazo, e entende que 
este fato não coloca em risco a continuidade operacional da Companhia, uma vez que mantém ótimo 
relacionamento com os credores, os quais possuem interesses alinhados com o propósito de longo prazo 
da Companhia e com o plano de pagamento proposto nas renegociações que já foram conduzidas até a 
presente data. (b) Saldo de Debêntures a pagar, que foi apresentado no passivo circulante, em virtude 
do não atingimento de metas contratuais de disciplina financeira (covenants) ao término do período 
de reporte. Contudo, em virtude do “waiver” obtido junto aos debenturistas, em Assembleia Geral de 
Debenturistas (“AGD”) realizada em 30 de março de 2022, aprovando a não decretação de vencimento 
antecipado até o encerramento do próximo exercício social, conforme detalhado nas notas explicativas 
nº 14 e nº 23. A administração entende que este fato não coloca em risco a continuidade operacional 
da Companhia. 1.3. Impactos causados pela Pandemia do COVID-19: A Companhia e suas controladas 
continuam monitorando os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19 e mantém as medidas 
preventivas e mitigadoras adotadas desde 2020, em linha com os direcionamentos estabelecidos pelas 
autoridades de saúde no que se refere à segurança de seus empregados e mantém o monitoramento 
dos reflexos da pandemia, caso surjam, em suas operações. Adicionalmente, na controlada operacional 
Effecti, houve a formalização de uma política de descontos para mitigar o risco de perda de contratos 
com os clientes mais afetados financeiramente, garantindo parte da receita durante a crise pandêmica. 
Até a data de 31 de dezembro de 2020, essa política já não era mais necessária. As demais controladas 
não apresentaram impactos relevantes e/ou necessidade de planos de contingência como resultado da 
pandemia. No cenário atual, e com base nos acontecimentos e circunstâncias conhecidas até a data 
da apresentação dessas demonstrações financeiras, não identificamos fatores que possam impactar 
significativamente as demonstrações financeiras.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações finan-
ceiras, individuais e consolidadas, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos 
técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração declara que 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.1. Base de elaboração 
e apresentação: As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram elaboradas com base 
no custo histórico, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como aqueles advindos de com-
binações de negócios e conforme as práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3. O custo histó-
rico geralmente baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 2.2. Base de 
consolidação: Em 31 de dezembro de 2021, as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, 
incluem as informações das controladas Effecti, Leadlovers, Ipe, Datahub, Mercos, Onclick, e Nuvini 
LLC. Para fins de comparação dos resultados consolidados entre 2021 e 2020, devem ser consideradas 
as datas de aquisição de cada subsidiária. Dessa forma, as informações financeiras de 31 de dezembro 
de 2020 não contemplam os resultados das adquiridas que passaram a ser consolidados a partir das 
respectivas datas de aquisição. O controle é obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito 
a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes 
retornos por meio do poder exercido em relação à investida. Especificamente, a Companhia controla 
uma investida se, e apenas se, tiver: • Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe 
garantem a atual capacidade de dirigir as atividades pertinentes da investida). • Exposição ou direito a 
retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida. • A capacidade de utilizar seu po-
der em relação à investida para afetar o valor de seus retornos. A Companhia reavalia se exerce contro-
le ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos três 
elementos de controle. A consolidação de uma controlada tem início quando a Companhia obtiver con-
trole em relação à controlada e finaliza quando a Companhia deixar de exercer o mencionado controle. 
Ativo, passivo e resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídos nas 
demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver controle até a data 
em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada. Quando necessário, são efetuados 
ajustes às demonstrações financeiras das controladas para adequar as suas políticas contábeis, em 
conformidade com as políticas contábeis da Companhia. Todos os ativos e passivos de partes relaciona-
das, patrimônio, receitas, despesas e fluxos de caixa referentes as transações entre as partes relaciona-
das são eliminados integralmente no processo de consolidação. Descrição dos principais procedimentos 
de consolidação: • Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolida-
das. • Eliminação das participações em capital, reservas e lucros acumulados das controladas. • Elimi-
nação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, decorrentes de negócios 
entre as empresas consolidadas. • Uniformização das políticas contábeis aplicadas nas empresas con-
solidadas. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as demonstrações financeiras 
das controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 2.3. Moeda funcional 
e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensu-
rados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional 
da Companhia, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: Na ela-
boração das demonstrações financeiras é necessário que a Administração faça uso de estimativas e 
adote premissas para a contabilização de certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e 
as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados re-
levantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. A seguir, são apresentadas as princi-
pais premissas a respeito do futuro e outras principais origens da incerteza nas estimativas nas datas dos 
balanços, que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos ativos e passivos no próxi-
mo exercício. a) Avaliação do valor recuperável (“Impairment”) de ativos tangíveis e intangíveis, incluindo 
ágio: A Administração revisa, pelo menos, anualmente, ou quando circunstâncias indicarem indicativos 
de perda por desvalorização do ativo, o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos 
ou mudanças econômicas, operacionais e tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de 
seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor 
recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recu-
perável. Para o ágio gerado por expectativa de rentabilidade futura, o teste em relação à redução ao 
valor recuperável é feito pelo menos anualmente, ou quando as circunstâncias indicarem indicativos de 
perda por desvalorização do ativo. A Companhia efetuou análise com relação a indícios de perda ao 
valor recuperável dos ativos, considerando fatores internos e externos conforme previsto pelo CPC 01 - 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos, e identificou a existência de fatores que resultaram em registro 
de impairment, conforme descrito na nota explicativa nº 12. b) Provisão para riscos: As provisões para 
riscos são registradas com base na avaliação de risco efetuada pela Administração da Companhia com 
base nos relatórios preparados por seus consultores jurídicos. Essa avaliação de risco é feita com base 
em informações disponíveis na data de elaboração das demonstrações financeiras. Periodicamente, a 
Companhia revisita sua avaliação em decorrência do andamento dos processos e obtenção de novas 
informações. c) Provisão para perdas esperadas do contas a receber: Quando julgado necessário pela 
administração, é registrada a provisão para perdas esperadas do contas a receber, considerando o 
conceito de perdas esperadas do CPC 48 - Instrumentos Financeiros. d) Reconhecimento de receita: A 
Companhia aufere, principalmente, receitas de licenciamento de software, compreendendo taxa de licen-
ciamento, receita de serviços de manutenção e de suporte ao produto, serviços de customização, con-
sultoria e assessoria permanente. As receitas são reconhecidas na medida em que a Companhia satisfaz 
as suas obrigações de desempenho, na transferência de serviço acordado com o cliente. Um serviço é 
considerado transferido quando o cliente obtém o seu controle. Para contratos longos, a Companhia 
obtém evidência formal da aceitação do serviço pelo cliente. As receitas relativas à licença de software 
são reconhecidas após a disponibilização do software ao cliente, seu valor pode ser mensurado de forma 
confiável (conforme os termos do contrato); e é provável que os benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Companhia. As receitas de serviços de customização e consultoria são reconheci-
das à medida que os serviços são prestados, conforme contratos de prestação de serviços. Os casos em 
que o serviço foi prestado, porém ainda não faturado, são registrados como serviços a faturar na rubrica 
“contas a receber” no ativo circulante. As receitas de serviços prestados são reconhecidas no resultado 
em função da sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua 
realização. e) Alocação de preço de aquisição - Combinação de negócios e tratamento contábil dos 
compromissos assumidos para aquisição de participação societária: Durante o processo de alocação do 
preço de aquisição em uma combinação de negócios, a administração utiliza premissas (taxa de cresci-
mento, projeções, taxa de desconto, vida útil, entre outros), as quais envolvem um nível significativo de 
estimativas e julgamentos. Ver detalhes sobre as combinações de negócio através da nota explicativa nº 
5. 2.5. Mensuração ao valor justo: A Companhia e suas controladas mensuram instrumentos financeiros 
a valor justo em cada data de fechamento do balanço patrimonial. Valor justo é o preço que seria recebi-
do pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada 
entre participantes do mercado na data de mensuração. A mensuração do valor justo é baseada na 
presunção de que a transação para vender o ativo ou transferir o passivo ocorrerá: (i) No mercado prin-
cipal para o ativo ou passivo; ou (ii) Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso 
para o ativo ou o passivo. O mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível pela Companhia. 
mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a capacidade do participan-
te do mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo em seu melhor uso possível ou venden-
do-o a outro participante do mercado que utilizaria o ativo em seu melhor uso. Todos os ativos e passivos 
para os quais o valor justo seja mensur ado ou divulgado nas demonstrações financeiras são categoriza-
dos dentro da hierarquia de valor justo descrita abaixo, com base na informação de nível mais baixo que 
seja significativa à mensuração do valor justo como um todo. • Nível 1 - Preços de mercado cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. • Nível 2 - Técnicas de avaliação para 
as quais a informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo seja direta ou 
indiretamente observável. • Nível 3 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais 
baixo e significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível. Para ativos e passivos reco-
nhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma recorrente, a Companhia determina se 
ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com base na informa-
ção de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada 
período de divulgação. 
3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez 
imediata e conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante 
risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos 
auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 3.2. 
Contas a receber de clientes: Registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. 
Seus recebíveis são provenientes da prestação dos serviços com base nos termos de aceite do cliente 
depois de satisfeita a obrigação de performance. A Companhia estima as perdas esperadas para crédi-
tos de liquidação duvidosa conforme descrito na nota explicativa 2.4 c. 3.3. Transação com partes rela-
cionadas: Transação com parte relacionada é a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre 
a Companhia e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida.  
As transações com partes relacionadas que são realizadas entre Controladora e Controladas são elimi-
nados para fins de consolidação quando acontecem entre empresas do Grupo. Em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia mantinha transações de mútuo com outras partes relacionadas. As informações 
sobre partes relacionadas estão descritas na nota explicativa nº 9. 3.4. Imobilizado: (i) Reconhecimento 
e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, 
deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 
(“impairment”). Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas 
são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e 
perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequentes: 
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros 
associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo. (iii) Depreciação: A depreciação é calculada para 
amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o 
método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Os 
métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e 
ajustados caso seja apropriado. 3.5. Direito de uso e passivos de arrendamento: A Companhia e suas 

controladas, aplicam uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrenda-
mentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e ativos de baixo valor. Na data de início de um ar-
rendamento, o arrendatário reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente 
dos pagamentos a serem realizados durante o prazo do arrendamento e ativos de direito de uso que 
representam o direito de uso dos ativos subjacentes. Os ativos de direito de uso são mensurados ao 
custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e 
ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito 
de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e 
pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arren-
damento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre 
o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos e também estão sujeitos a redução ao valor 
recuperável. Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento 
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo 
do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancial-
mente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variá-
veis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob 
garantias de valor residual.Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia 
usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juro implícita no arrenda-
mento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é au-
mentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. 
Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, 
uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exem-
plo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para 
determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra 
do ativo subjacente. 3.6. Intangível: (i) Reconhecimento e mensuração: Ativos intangíveis adquiridos 
separadamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. O custo de ativos 
intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. 
Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização 
acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluin-
do custos de desenvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstra-
ção do resultado no exercício em que for incorrido. A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida 
ou indefinida. Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e 
avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda 
de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida 
definida são revisados, no mínimo, no fim de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no 
consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de 
mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de 
estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demons-
tração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível. Ativos in-
tangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados pelo menos anualmente ou 
quando circunstâncias indicarem indicativos de perda por desvalorização do ativo, em relação a perdas 
por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação 
de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se esta avaliação continua a ser justificável. 
Caso contrário, a mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva. Um ativo 
intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, a data em que o beneficiário obtém o contro-
le do ativo relacionado) ou quando não são esperados benefícios econômicos futuros a partir de sua 
utilização ou venda. Eventual ganho ou perda resultante do desreconhecimento do ativo (a diferença 
entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é reconhecido na demonstração do resultado 
do exercício. (ii) Gastos subsequentes: Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles 
aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. 
Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reco-
nhecidos no resultado conforme incorridos. (iii) Amortização: A amortização é calculada utilizando o 
método linear baseado na vida útil estimada dos itens, líquido de seus valores residuais estimados. A 
amortização é reconhecida no resultado. 3.7. Pesquisa e desenvolvimento: Os gastos com pesquisas 
são registrados como despesas, quando incorridos, e os gastos com desenvolvimento vinculados a ino-
vações tecnológicas dos produtos existentes são capitalizados, quando atendidos todos os aspectos a 
seguir: • Pode ser demonstrada a viabilidade técnica para concluir o ativo de forma que ele seja disponi-
bilizado para uso ou venda. • Há a intenção e capacidade do Grupo de concluir o ativo intangível e de 
usá-lo ou vendê-lo. • Pode ser demonstrada a forma na qual o ativo intangível vai gerar benefícios eco-
nômicos futuros. • Recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desen-
volvimento e usar ou vender o ativo intangível estão disponíveis. • A Companhia possui a capacidade de 
mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento. Os 
gastos capitalizados, quando os critérios acima descritos forem atendidos, incluem o custo de mão de 
obra que são diretamente atribuíveis à preparação desse ativo. As atividades de desenvolvimento envol-
vem um plano ou projeto visando à produção de produtos novos para venda ou intenção de concluir o 
ativo para usá-lo. A atividade da Companhia pressupõe o contínuo desenvolvimento, e neste contexto, 
estão em desenvolvimento projetos voltados, em sua maioria, para as duas novas dimensões de negó-
cios das controladas Onclick, Leadlovers e Mercos. 3.8. Combinações de negócio: As aquisições de 
negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. A contraprestação transferida em uma combina-
ção de negócios é mensurada ao valor justo, que é calculado pela soma dos valores justos dos ativos 
transferidos pelo Companhia na data de aquisição, dos passivos incorridos pela Companhia com relação 
aos antigos controladores da entidade. Os custos relacionados à aquisição são reconhecidos no resulta-
do, quando incorridos. Na data de aquisição, os ativos adquiridos e os passivos assumidos identificáveis 
são reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição, exceto por: O ágio é mensurado como o excesso 
da soma da contraprestação transferida, do valor das participações minoritárias na entidade adquirida e 
do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na entidade adquirida (se houver) so-
bre os valores líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis. 
Se, após a reavaliação, os valores líquidos dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis na 
data de aquisição forem superiores à soma da contraprestação transferida, do valor das participações 
minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na 
entidade adquirida (se houver), o excedente é reconhecido imediatamente no resultado como ganho de 
compra vantajosa. Quando a contraprestação transferida pelo Grupo em uma combinação de negócios 
inclui um acordo de contraprestação contingente (“earn out”), a contraprestação contingente é mensura-
da pelo valor justo na data de aquisição e incluída na contraprestação transferida em uma combinação 
de negócios. As variações no valor justo da contraprestação contingente classificadas como ajustes do 
período de mensuração são ajustadas retroativamente, com correspondentes ajustes ao ágio. Os ajustes 
do período de mensuração correspondem a ajustes resultantes de informações adicionais obtidas duran-
te o “período de mensuração” (que não poderá ser superior a um ano a partir da data de aquisição), re-
lacionadas a fatos e circunstâncias existentes na data de aquisição. A contabilização subsequente das 
variações no valor justo da contraprestação contingente não classificadas como ajustes do período de 
mensuração depende da forma de classificação da contraprestação contingente. A contraprestação con-
tingente classificada como patrimônio líquido não é remensurada nas datas de relatórios subsequentes 
e sua correspondente liquidação é contabilizada no patrimônio líquido. Outras contraprestações contin-
gentes são remensuradas ao valor justo nas datas de relatórios subsequentes, e as variações no valor 
justo são contabilizadas no resultado. Se a contabilização inicial de uma combinação de negócios estiver 
incompleta no encerramento do período no qual essa combinação ocorreu, o Grupo registra os valores 
provisórios dos itens cuja contabilização estiver incompleta. Esses valores provisórios são ajustados 
durante o período de mensuração (vide acima) ou os ativos e passivos adicionais são reconhecidos para 
refletir as novas informações obtidas relacionadas a fatos e circunstâncias existentes na data de aquisi-
ção, os quais, se conhecidos, teriam afetado os valores reconhecidos naquela data. 3.9. Ágio: O ágio é 
inicialmente reconhecido e mensurado conforme descrito acima. O ágio não é amortizado, mas é subme-
tido ao teste de redução ao valor recuperável no mínimo anualmente, ou quando circunstâncias indica-
rem indicativos de perda por desvalorização do ativo. Para fins do teste de redução ao valor recuperável, 
o ágio é alocado a cada uma das Unidades Geradoras de Caixa (“UGC”) do Grupo. Para determinação 
da UGC, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identifi-
cáveis separadamente. Para fins deste teste o ágio é alocado para as UGCs ou para os grupos de UGCs 
que irão se beneficiar das sinergias da combinação sendo: Effecti, Ipe; Leadlovers, Datahub, Onclick e 
Mercos. Se o valor recuperável da UGC for menor que o valor contábil, a perda por redução ao valor 
recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil do ágio alocado à unidade e, posterior-
mente, aos outros ativos da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de cada um dos seus ativos. 
As perdas por redução ao valor recuperável do ágio são reconhecidas no período subsequente. Na 
alienação da unidade geradora de caixa, o valor atribuível do ágio é incluído na apuração do lucro ou 
prejuízo da alienação. A Companhia realizou o teste do valor recuperável do ativo em 31 de dezembro 
de 2021 que resultou em registro de perda por redução ao valor recuperável, conforme descrito na nota 
explicativa nº 12. 3.10. Contas a pagar de fornecedores: Demonstrados por valores conhecidos, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos até a data 
do balanço. 3.11. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo 
valor justo, líquido dos custos incorridos nas transações e são demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos das transações) e o valor total a pagar 
é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em 
aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os títulos emitidos pela Companhia não são conver-
síveis em ações, e estão apresentados na rubrica Debêntures. 3.12. Demais ativos e passivos: São de-
monstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
rendimentos (encargos) auferidos (incorridos) até data base do balanço. Estão classificados no ativo e 
passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis após doze 
meses. 3.13. Patrimônio líquido: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido, cujos deta-
lhes são fornecidos na nota explicativa nº 16. 3.14. Receitas: A receita é mensurada de acordo com o 
CPC 47 - Receita de contratos com clientes, que estabelece um modelo de cinco etapas para mensurar 
e reconhecer as receitas provenientes de contratos com clientes. As receitas são reconhecidas quando 
existe um contrato com o cliente, as obrigações de desempenho são identificadas, o preço da transação 
é mensurável e alocado de forma confiável e quando o controle dos bens ou serviços é transferido para 
o cliente. As receitas são apresentadas líquidas de impostos, devoluções, abatimentos e descontos, 
quando aplicável. A Companhia e suas controladas separa as receitas em receitas recorrentes e receitas 
não recorrentes da seguinte forma: Receita recorrente: A receita recorrente compreende: (i) assinatura 
de software, na qual os clientes têm acesso ao software em vários dispositivos simultaneamente em sua 
versão mais recente; (ii) manutenção, incluindo suporte técnico e evolução tecnológica; e (iii) serviços, 
incluindo computação em nuvem e atendimento ao cliente. A receita recorrente é reconhecida no resul-
tado mensalmente ao longo do tempo, à medida que os serviços são prestados, a partir da data em que 
os serviços e software são disponibilizados ao cliente e todos os demais critérios de reconhecimento de 
receita são atendidos. A Companhia e suas controladas ativam o custo para obtenção de contrato refe-
rente a remuneração variável pago pela venda de subscrição de software e amortiza este custo com 
base no tempo médio de permanência dos clientes. Receita não recorrente: São receitas pontuais, ge-
ralmente prestações de serviços aos clientes atrelados a um contrato de serviço específico sendo: (i) 
Taxa de licenciamento é reconhecida em determinado momento quando todos os riscos e benefícios 
inerentes a licença são transferidos ao comprador mediante a disponibilização do software e o valor pode 
ser mensurado de forma confiável, bem como seja provável que os benefícios econômicos serão gera-
dos em favor da Companhia. (ii) As receitas de serviços de implementação e customização representam 
obrigação de desempenho distinta dos outros serviços e são faturadas separadamente e reconhecidas 
ao longo do tempo à medida que os custos são incorridos em relação ao total de custos esperados, rea-
lizados conforme cronograma de execução e quando há expectativa válida de recebimento do cliente. 
Receitas faturadas que não atingem os critérios de reconhecimento, não compõem os saldos das res-
pectivas contas de receita e contas a receber. As receitas de serviços de consultoria e treinamento são 
reconhecidas no momento em que os serviços são prestados. 3.15. Imposto de renda e contribuição 
social correntes: Para o período findo em 31 de dezembro de 2021, a tributação do imposto de renda e 
contribuição social da Companhia e de suas controladas é apurado da seguinte forma: • Regime de tri-
butação lucro real: Onclick, Ipe, Mercos, Nuvini LLC e Nuvini S.A. • Regime de tributação lucro presumi-
do: Effecti e Leadlovers. No regime lucro real o imposto de renda é computado sobre o lucro tributável 
pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no exercício 
de 12 meses, enquanto a contribuição social é tributada a alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reco-
nhecidos pelo regime de competência. No regime lucro presumido é considerado a alíquota de presun-
ção de 32% sobre a receita bruta e 100% sob outros rendimentos para constituir o lucro tributável e 
aplicar as mesmas alíquotas de imposto de renda e contribuição social supracitados. 3.16. Benefícios a 
empregados: (i) Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a 
empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente seja pres-
tado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha uma obriga-
ção presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo 
empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. (ii) Plano de remuneração baseado 
em ações: Os executivos e alguns empregados da Companhia e suas controladas recebem pagamentos 
baseado em ações, onde os beneficiários prestam serviços em troca de títulos patrimoniais (transações 
liquidadas com títulos patrimoniais). O custo de transações liquidadas com instrumentos patrimoniais é 

mensurado com base no valor justo na data em que foram outorgados, utilizando um modelo de avalia-
ção adequado, cujos detalhes são fornecidos na nota explicativa nº 17. Esse custo é reconhecido em 
despesas com benefícios a empregados em conjunto com o correspondente aumento no patrimônio lí-
quido (em reserva de capital), ao longo do período em que há o serviço prestado e, quando aplicável, 
condições de desempenho são cumpridas (período de aquisição ou “vesting period”). A despesa acumu-
lada reconhecida para transações que serão liquidadas com títulos patrimoniais em cada data de reporte 
até a data de aquisição (“vesting date”) reflete a extensão na qual o período de aquisição pode ter expi-
rado e a melhor estimativa da Companhia sobre o número de outorgas que, em última instância, serão 
adquiridos. A despesa ou crédito na demonstração do resultado do período representam a movimenta-
ção na despesa acumulada reconhecida no início e no fim daquele período. Nenhuma despesa é reco-
nhecida para outorgas que completam o seu período de aquisição por não terem sido cumpridas as 
condições de desempenho e/ou de serviços. Quando as outorgas incluem uma condição de mercado ou 
uma condição de não aquisição de direito, as transações são tratadas considerando o direito como ad-
quirido independentemente de a condição de mercado ou a condição de não aquisição de direito ser 
satisfeitas, desde que todas as outras condições de desempenho e/ou serviços sejam satisfeitas. 3.17. 
Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) 
custo amortizado: (ii) valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros são apresentados como 
ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço.
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial do Grupo quando o Grupo for 
parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente 
mensurados pelo valor justo, exceto pelas contas a receber que não possuem componente de financia-
mento significativo e que são mensuradas ao preço da transação. Os custos da transação diretamente 
atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos finan-
ceiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo 
dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos da transação dire-
tamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
reconhecidos imediatamente no resultado. Ativos Financeiros: As seguintes políticas contábeis aplicam-
-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros: • Ativos financeiros mensurados a custo amorti-
zado: Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método dos 
juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de 
juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento é reconhecido também no resultado. • Ativos financeiros mensurados a VJR: Esses 
ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita 
de dividendos, é reconhecido no resultado. Passivos Financeiros: Todos os passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo método da taxa de juros efetiva ou ao valor 
justo por meio do resultado. Porém, os passivos financeiros resultantes quando a transferência de um 
ativo financeiro não se qualifica para baixa ou quando a abordagem de envolvimento contínuo é aplicá-
vel, e os contratos de garantia financeira emitidos pelo Grupo, são mensurados de acordo com as políti-
cas contábeis específicas descritas a seguir. • Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
(“VJR”): Passivos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando o passivo 
financeiro for (i) uma contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios, 
(ii) mantido para negociação, ou (iii) designado ao valor justo por meio do resultado. Em 31 de dezembro 
de 2021, a Companhia possuía passivo financeiro designado ao valor justo por meio do resultado regis-
trado nas demonstrações financeiras referentes ao “earn out” para aquisição de participação societária 
nas controladas, conforme notas explicativas nº 5 e 6. • Custo amortizado: Passivos financeiros que não 
sejam (i) contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios, (ii) mantidos 
para negociação, ou (iii) designados ao valor justo por meio do resultado, são subsequentemente men-
surados ao custo amortizado pelo método da taxa de juros efetiva. O método da taxa efetiva de juros é 
utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo 
respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros 
estimados (inclusive honorários e encargos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa 
de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estimada do 
passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor 
contábil líquido. Baixa de passivos financeiros: A Companhia baixa passivos financeiros somente quando 
suas obrigações são extintas e canceladas. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro bai-
xado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. A classificação dos ativos e passivos 
financeiros da Companhia está detalhada na nota explicativa nº 6. 
4. Adoção às Normas de Contabilidade Novas e Revisadas: a) Novas normas, alterações e interpre-
tações vigentes período corrente: A Administração da Companhia avaliou os impactos das seguintes 
revisões de normas e entende que sua adoção não provocou um impacto relevante e/ou não são rele-
vantes para suas demonstrações financeiras. • IFRS 4 (CPC 11), IFRS 7 (CPC 40 (R1)), IFRS 9 (CPC 
48), IFRS 16 (CPC 06 (R2)) e IAS 39 (CPC 38) - Impacto da adoção inicial da das alterações da Reforma 
da Taxa de Juros de Referência - Fase 2. Aplicável para exercícios anuais ou períodos com início em 
ou após 1 de janeiro de 2021. • IFRS 16 (CPC 06 (R2)) - Impacto da aplicação inicial da Alteração à 
IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Concessões de Aluguel Relacionadas à Covid-19. Aplicável para exercícios 
anuais ou períodos com início em ou após 30 de junho de 2021. b) Novas normas ainda não vigentes 
e/ou adotadas: Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não adotou as 
IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes e/ou aplicáveis. A administração não 
espera que a adoção das normas listadas a seguir tenha um impacto relevante sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia em períodos futuros.
Pronunciamento Descrição
Alterações à IFRS 10 
 (CPC 36 (R3))

Demonstrações Consolidadas e IAS 28 (CPC 18 (R2)) - Venda ou Con-
tribuição de Ativos entre um Investidor e sua Coligada ou Joint Venture

Alterações ao IAS 1 Classificação de passivos como circulantes ou não circulantes
Alterações à IFRS 3 Combinações de negócios - Referência à Estrutura Conceitual
Alterações à IAS 16 Imobilizado - Recursos Antes do Uso Pretendido
Alterações ao IAS 37 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - Contratos One-

rosos - Custo de Cumprimento do Contrato
Melhorias Anuais - 
 Ciclos 2018-2020

Alterações à IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Con-
tabilidade, IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, IFRS 16 - Arrendamentos

Alterações à IAS 1 e IFRS - 
 Declaração da Prática 

Apresentação das Demonstrações Financeiras e Declaração da Prática 2 
da IFRS - Exercendo Julgamentos de Materialidade - Divulgação de Polí-
ticas Contábeis

Alterações à IAS 8 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro-Defini-
ção de Estimativas Contábeis

Alterações à IAS 12 Tributos sobre o Lucro - Imposto Diferido Relacionado a Ativos e Passivos 
Resultantes de uma Única Transação

5. Combinação de Negócios: As aquisições da Companhia reforçam a estratégia em adquirir soluções 
tecnológicas para desenvolver um ecossistema representado por três dimensões: (i) Vendas e Marke-
ting; (ii) Produtividade; e (iii) Finanças e Controle. As aquisições realizadas pela Companhia durante o 
exercício de 2021 estão detalhadas abaixo: Leadlovers: Em 5 de fevereiro de 2021, a Nuvini adquiriu 
a 100% da participação societária da Leadlovers tecnologia Ltda. (“Leadlovers”), sociedade com sede 
em Curitiba, Paraná que oferece uma plataforma 100% online para otimizar a estratégia de marketing 
digital das empresas e auxiliar empreendedores a serem bom vendedores pela internet, os permitindo 
automatizar em um só lugar todos os processos repetitivos do marketing. Ipe: Em 19 de fevereiro de 
2021, a Nuvini adquiriu 100% da participação societária da empresa Ipe com sede em Uberlândia, Minais 
Gerais, que oferece aos proprietários de lojas de óticas um ERP que tem como objetivo ajudá-los no 
gerenciamento de lojas, atender obrigações fiscais e otimizar suas vendas, por meio de um software es-
pecífico para o segmento. Datahub: Em 24 de fevereiro de 2021, a Nuvini adquiriu 100% da participação 
societária da Datahub, sociedade com sede em Tupã, São Paulo. Empresa que ocupa forte posição no 
mercado de dados e informações, unindo tecnologia de ponta, inovação e novas fontes de dados. Utiliza 
o que há de mais sofisticado e eficiente relativo a “big data analytics”, aprendizagem de máquina (AI) e 
conhecimento de cliente (KYC), com uma gestão de dados responsável e comprometida para tornar o 
negócio do cliente mais seguro e mais eficiente nas ações de marketing, vendas, riscos e “compliance”. 
Onclick: Em 22 de abril de 2021, a Nuvini adquiriu 100% da participação societária das empresas Onclick 
sediada em Marília, estado de São Paulo, que oferece os seguintes serviços ao mercado: • Um ERP de 
gestão para varejo, e-commerce, indústria, distribuição e serviços. • Gestão de negócios em tecnologia 
oferecendo soluções de TI e de processos de negócio sob medida para seus clientes. • Solução de inte-
gração completa para suportar de forma unificada as diversas tecnologias envolvidas em uma operação 
de e-commerce. Mercos: Em 30 de junho de 2021 a Nuvini adquiriu 100% da participação societária 
da Mercos, uma empresa de software que organiza e automatiza as atividades de representantes de 
vendas independentes e as ordens de venda de fabricantes e distribuidores. Atualmente, estão focados 
no crescimento de vendas via e-commerce B2B e soluções de gestão de venda. Ativos identificáveis 
adquiridos e “Goodwill”: A seguir apresentamos informações dos ativos adquiridos identificados e os 
passivos assumidos preliminares ao seu valor justo, o ágio e o custo da participação que impactaram as 
demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2021:

Leadlovers Ipe Datahub Onclick Mercos Total
Ativo Circulante 5.833 458 2.262 3.321 8.013 19.887
Caixa e equivalente de caixa 3.680 349 1 1 5.372 9.403
Aplicações Financeiras - - - 1.618 - 1.618
Contas a receber 2.137 101 1.852 1.604 2.115 7.809
Tributos a recuperar 1 - - - 264 265
Outros ativos circulantes 15 8 409 98 262 792
Ativo não circulante 41.155 17.492 12.851 41.197 26.561 139.256
Imobilizado 294 470 150 294 527 1.735
Outros ativos não circulantes - 421 - 153 104 678
Marca 26.704 6.524 - 14.648 16.399 64.275
Relacionamento com cliente 3.115 6.207 6.701 9.287 1.136 26.446
Softwares de tecnologia 9.023 3.218 6.000 16.815 7.194 42.250
Cláusula de não-concorrência 2.019 652 - - 1.201 3.872
Passivo circulante 4.473 1.171 2.396 4.315 3.372 15.727
Fornecedores 783 55 105 271 234 1.448
Obrigações sociais e trabalhistas 377 313 688 952 1.797 4.127
Obrigações tributárias 367 118 277 226 478 1.466
Empréstimos e financiamentos - - 376 1.151 - 1.527
Adiantamento de clientes 2.946 685 336 1.442 524 5.933
Outras obrigações - - 614 273 339 1.226
Passivo não circulante 10.557 - 15.882 9.766 - 36.205
Fornecedores - - 6.360 - - 6.360
Empréstimos e financiamentos - - - 2.467 - 2.467
Impostos a recolher - - 1.787 - - 1.787
Outras obrigações 10.557 - 7.735 7.299 - 25.591
Ativos e passivos líquidos 31.957 16.780 (3.165) 30.437 31.202 107.211
Valor pago à vista (“Cash out”) 34.240 10.421 5.712 19.751 31.876 102.000
Obrigação a pagar com aquisição de 
 investimento 167.037 29.275 38.003 19.751 69.435 323.501
Ágio na operação 169.320 22.916 46.880 9.065 70.109 318.290
6. Instrumentos Financeiros

Controladora Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativos financeiros a custo amortizado (a):
 Caixa e equivalente de caixa 1.972 364 10.901 1.648
 Contas a receber de clientes - - 10.249 17
 Partes relacionadas 3.701 94 - -
Total dos ativos financeiros 5.673 458 21.150 1.665
Passivos financeiros a valor justo por meio 
 do resultado:
 Obrigações com aquisição de investimentos 
  (nível 3) (b) 417.988 - 417.988 -
 417.988 - 417.988 -
Passivos financeiros a custo amortizado (a):
 Empréstimos e Financiamentos 5.280 - 8.300 -
 Debêntures 60.484 - 60.484 -
 Fornecedores 1.329 692 5.261 773
 Outras contas a pagar - - 6.146 16
 Partes relacionadas 15.358 1.108 9.922 1.108
 82.451 1.800 90.113 1.897
(a) Os valores reconhecidos no balanço patrimonial citados no quadro acima como a custo amortizado 
não diferem de seus valores justos. (b) Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia registrou o valor justo 
das obrigações com aquisição de investimentos (“earn-outs”), como resultado das aquisições detalhadas 
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na nota explicativa nº 5. Esses passivos financeiros foram categorizados como Nível 3 (dados não ob-
serváveis). O valor justo foi calculado utilizando técnicas usuais de valorização de múltiplos de receitas 
acordados nos contratos de compra e venda entre as partes. Movimentação da categorização do nível 3:

Controladora e Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2020 -
Reconhecimento inicial dos “earn-outs” 431.871
Pagamentos (10.500)
Ajustes reconhecidos no resultado do exercício (3.383)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 417.988
6.1. Gestão de riscos financeiros: A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do 
uso de instrumentos financeiros: a) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da 
Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas 
obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis de clientes. A Companhia e suas 
controladas possuem uma carteira de clientes muito diversificada com baixo nível de concentração da 
receita recorrente. Em 31 de dezembro de 2021, a exposição máxima referente ao caixa e equivalentes 
de caixa, aplicações financeiras e as contas a receber está representada no quadro de instrumentos 
financeiros acima. b) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar di-
ficuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados 
com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia e suas controladas 
na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para 
cumprir com suas obrigações ao vencer, sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com 
risco de prejudicar a reputação da Companhia.
A tabela, a seguir, analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixas de vencimento, correspon-
dentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. 

Controladora
 Menos de 1 ano 1 a 3 anos Total
Fornecedores 1.329 - 1.329
Empréstimos e Financiamentos 5.208 - 5.208
Debêntures 60.484 - 60.484
Obrigações com aquisição de investimentos 133.332 284.656 417.988
Partes relacionadas - 15.358 15.358

200.353 300.014 500.367
Consolidado

Menos de 1 ano 1 a 3 anos Total
Fornecedores 5.261 - 5.261
Outras contas a pagar 2.544 3.602 6.146
Empréstimos e Financiamentos 6.403 1.897 8.300
Debêntures 60.484 - 60.484
Obrigações com aquisição de investimentos 133.332 284.656 417.988
Passivo de arrendamento 1.043 1.494 2.537
Partes relacionadas - 9.922 9.922
 209.067 301.571 510.638
c) Risco de mercado: Risco de taxas de juros e inflação: o risco de taxa de juros decorre das aplicações 
financeiras, empréstimos e financiamentos e debêntures são referenciadas em CDI, que podem afetar 
negativamente as despesas ou receitas financeiras caso ocorra um movimento desfavorável nas taxas 
de juros e inflação.Análise de sensibilidade: O aumento ou a redução de 10% nas taxas de juros resul-
tariam em um aumento ou a redução real não superior a 1% sobre o risco de exposição total. Portanto, 
a Administração entende que qualquer oscilação nas taxas de juros não representaria nenhum impacto 
significativo nos resultados da Companhia. Para análise de sensibilidade de taxa de juros das aplicações 
financeiras, a Companhia considerou para o cenário provável com aumento de 25% e 50% nos cenários 
possível e remoto, respectivamente, com base nas aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2021. 
A tabela a seguir demonstra o eventual impacto na hipótese dos respectivos cenários apresentados:
Indicadores 31/12/2021 Exposição Cenário I Cenário II Cenário III
 Realizado (i) (Provável) (ii) +25% +50%
Ativo
Aplicação Financeira - CDI/Selic 4.848 9,15% 13,00% 16,25% 19,50%
Remuneração 101% da CDI 9,24% 13,13% 16,41% 19,70%
Receita Financeira a incorrer 448 637 796 955
Passivo
Debêntures - DI/Selic 60.484 9,15% 13,00% 16,25% 19,50%
Despesa a incorrer (5.534) (7.863) (9.829) (11.794)
Despesa líquida (5.086) (7.226) (9.033) (10.840)
(i) Taxa Selic conforme Banco central acumulada em 2021. (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/his-
toricotaxasjuros); (ii) Taxa Selic projetada para 2022 conforme relatório Focus do Banco central. (https://
www.bcb.gov.br/publicacoes/focus). Risco de taxas de câmbio: decorre da possibilidade de perdas por 
conta de flutuações nas taxas de câmbio, que aumentem os passivos decorrentes de empréstimos e 
compromissos de compra em moeda estrangeira ou que reduzam os ativos decorrentes de valores a 
receber em moeda estrangeira. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia e suas controladas possuía 
depósitos em conta bancária com exposição em moeda estrangeira, no valor de cerca de US$4.
7. Caixa e Equivalentes de Caixa Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e bancos 1.972 364 6.053 1.067
Aplicações financeiras - - 4.848 581
Total 1.972 364 10.901 1.648
As aplicações financeiras no consolidado são representadas por aplicações de liquidez imediata (no 
formato de CDB) e registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, 
e remuneradas a taxas que giram em torno de 101% do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”) 
(96% em 31 de dezembro de 2020), podendo ser resgatadas a qualquer momento, por solicitação da 
Companhia, sem modificação substancial de seus valores.
8. Contas a Receber de Clientes Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Contas a receber - clientes nacionais 10.366 17
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa (117) -
Total 10.249 17
O saldo da rubrica Contas a receber de clientes refere-se, a recebíveis de clientes por serviços prestados 
no decorrer normal das atividades da Companhia e sua Controlada.
A Companhia estima as perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa com base no “aging” de 
90 dias vencidos conforme segue:

Consolidado 
31/12/2021

“Aging list”:
A vencer 9.934
vencidos até 30 dias 215
vencidos de 30 até 60 dias 62
vencidos de 60 até 90 dias 38
vencidos acima de 90 dias 117
 10.366
9. Partes Relacionadas: 9.1. Transações entre partes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2021, os 
principais saldos de ativos e passivos com partes relacionadas que não influenciaram o resultado do 
período, são assim demonstrados:

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

Ativo não circulante:
 Mútuo com a Nuvini LLC. 1.132 94 - -
 Mútuo com a Onclick Sist. de Info. Ltda. 2.569 - - -
Total 3.701 94 - -
Passivo não circulante:
 Mútuo com Keiretsu Tecnologia Ltda. - (1.108) - (1.108)
 Mútuo com Simplest Software Ltda. - Mercos (a) (4.614) - - -
 Mútuo com Ipe Digital Tecnologia Ltda. (821) - - -
 Mútuo com Outras Partes Relacionadas (b) (9.922) - (9.922) -
 Total (15.357) (1.108) (9.222) -
Resultado:
Juros sobre Mútuos - Outras Partes Relacionadas 222 - 222 -
(a) Refere-se a contrato de mútuo que a Nuvini tem com a Mercos com pagamento integral em única 
parcela. Não existe remuneração para esse mútuo e a expectativa de pagamento é em 2023. Em caso de 
inadimplência, poderá incidir multa moratória de 2% sobre o valor total de mútuo. (b) Refere-se a contrato 
de mútuo com dois administradores com pagamento integral em única parcela. Não existe remuneração 
para esse mútuo e a expectativa de pagamento é após 2023. Em caso de inadimplência, poderá incidir 
multa moratória de 2% sobre o valor total de mútuo. 9.2. Remuneração dos administradores: A remune-
ração da Administração e dos principais executivos é determinada com base na política de remuneração 
da Companhia considerando o desempenho dos profissionais e das áreas de negócio, e as tendências 
de mercado. As despesas com remuneração dos administradores da Companhia são resumidas como 
segue:

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Salários e encargos 10.707 648
Benefícios diretos e indiretos 374 32
Bônus variáveis 149 -
Total 11.230 680
10. Investimentos: 10.1. Composição dos investimentos: Os investimentos da Companhia e suas con-
troladas são avaliados com base no método de equivalência patrimonial. Os detalhes do investimento em 
sociedade controladas estão a seguir apresentados:

Controladora
31/12/2021

Sociedades  
 Controladas

Participação 
acionária

Total Ágio 
e mais 

valia
Total 

Ativos
Total de 

Passivos
Patrimônio 

Líquido

Equivalên-
cia Patri-

monial

Total do 
Investi-
mento

Effecti 100% 106.040 4.294 (3.208) 2.151 3.237 107.126
Nuvini LLC. 100% - 22 (2.087) 73 (1.992) (2.065)
Leadlovers 100% 206.769 3.404 (14.987) 9.371 (6.574) 190.894
Ipe 100% 37.541 4.259 (2.587) 198 1.869 39.212
Datahub 100% 52.967 10.247 (19.206) 10.440 1.481 44.008
Onclick 100% 38.818 5.878 (21.351) 10.213 (5.260) 23.345
Mercos 100% 94.770 13.195 (5.176) (5.275) 2.744 102.789
 (4.495) 505.238

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

Sociedades  
 Controladas

Participação 
acionária

Total Ágio 
e mais 

valia
Total 

Ativos
Total de 

Passivos
Patrimônio 

Líquido

Equivalên-
cia Patri-

monial

Total do 
Investi-
mento

Outros 
Investi-
mentos

Effecti 100% 108.370 1.527 1.730 (203) 601 108.521 5
Nuvini LLC. 100% - 21 94 5 (78) ( 73 ) -
 523 108.448 5
10.2. Obrigações com aquisição de investimentos: A Companhia possui obrigações com aquisição de 
investimentos referentes ao saldo a pagar na aquisição de controladas (“earn-outs”), conforme detalha-
dos abaixo:

Consolidado
31/12/2021

Effecti 47.232
Leadlovers 43.049
Ipe 6.093
Datahub 8.869
Mercos 17.220
Onclick 10.869
Total circulante 133.332
Effecti 50.638
Leadlovers 118.618
Ipe 23.182
Datahub 29.134
Mercos 52.215
Onclick 10.869
Total não circulante 284.656
As informações relativas ao ágio e alocação do preço de compra foram detalhadas através da nota 
explicativa nº 5. 
11. Imobilizado e Direito de Uso: O saldos do Imobilizado e Direito de Uso são apresentados conforme 
a seguir:

Taxa depr. 31/12/2020

Adições por 
aquisição de 
controladas Adições Baixas 31/12/2021

Máquinas e Equipamentos 33% - - 50 - 50
Móveis e Utensílios 10% 71 824 149 (122) 922
Computadores e periféricos 20% 186 1.759 877 (27) 2.795
Instalações 10% 23 203 21 - 247
Veículos 10% - 89 - (89) -
Imobilizado em andamento - - 67 - 67
Benfeitorias - 1.038 64 - 1.102
Ativo de direito de uso (a) - - 2.942 - 2.942
Total do custo 280 3.913 4.170 (238) 8.125
Depreciação acumulada (70) (2.239) (1.071) 110 (3.270)
Imobilizado líquido 210 1.674 3.099 (128) 4.855
(a) A adição consiste no reconhecimento do direito de uso dos contratos de arrendamento de imóveis na 
Effecti, Ipe, Leadlovers e Mercos, conforme CPC 06 (R2) - Arrendamentos.

Taxa depr.

Saldos 
Iniciais 

21/10/2020

Adições por 
aquisição de 
controladas Adições Baixas 31/12/2020

Máquinas e Equipamentos 33% - - - - -
Móveis e Utensílios 10% 67 - 4 - 71
Computadores e periféricos 20% 186 - - - 186
Instalações 10% 20 - 3 - 23
Total do custo 273 - 7 - 280
Depreciação acumulada (63) - (7) - (70)
Imobilizado líquido 210 - - - 210

Nuvini S.A. - CNPJ/MF n° 35.632.719/0001-20
12. Intangível: Os detalhes dos intangíveis e da movimentação dos saldos consolidados desse grupo 
estão apresentados a seguir:

Vida útil 
(anos) 31/12/2020

Adições por 
aquisição de 

empresas Adições Impairment 31/12/2021
Softwares 5 6.425 43.450 69 - 49.944
Marcas 25 17.592 64.270 16 - 81.878
Carteira de clientes 28 9.713 26.447 - - 36.160
Outros (i)(ii) 6 2.085 3.872 2.677 - 8.634
Ágio Indefinida 73.358 318.290 - (9.065) 382.583
Total do custo 109.173 456.329 2.762 (9.065) 559.199
Amortização - taxa média 11,3% (450) (1.238) (13.197) - (14.885)
Intangível líquido 108.723 455.091 10.435 (9.065) 544.314
(i) O saldo de R$3.872 de adições por aquisição de combinação de negócios contempla o direito de não 
concorrência oriundo de alocação de preço de compra das combinações de negócios das empresas Lea-
dlovers, Mercos, Effecti e Ipe. (ii) O saldo de R$2.677 de adições refere-se, substancialmente, a projetos 
quanto à novas funcionalidades e automações em fase de desenvolvimento.

Vida útil 
(anos)

Saldos Iniciais 
21/10/2020 Adições 31/12/2020

Softwares 5 6.425 - 6.425
Marcas 25 17.592 - 17.592
Carteira de clientes 28 9.713 - 9.713
Outros (i) 6 2.085 - 2.085
Ágio Indefinida 73.358 - 73.358
Total do custo 109.173 - 109.173
Amortização - taxa média 11,3% - (450) (450)
Intangível líquido 109.173 (450) 108.723
O ágio e os respectivos ativos intangíveis de vida útil definida foram identificados como parte da com-
binação de negócios oriunda da aquisição de empresas conforme descrito na nota explicativa nº 5. 
12.1. Amortização: A amortização dos ativos intangíveis está baseada em suas vidas úteis estimadas. 
Os ativos intangíveis identificados, os valores reconhecidos e as vidas úteis dos ativos gerados em com-
binação de negócios são fundamentados em estudo técnico de empresa especializada independente. 
12.2. Teste de do valor recuperável de ativos: O ágio adquirido por meio de combinação de negócios é 
alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa (UGC) para teste de “impairment”. As premissas 
com impacto mais relevante utilizadas no cálculo do valor em uso são: • Taxa de desconto: A taxa de 
desconto representa a avaliação de risco no atual mercado. O cálculo da taxa de desconto é baseado 
em circunstâncias especificas da Companhia, sendo derivada dos custos de capital médio ponderado. 
• Crescimento na perpetuidade: A estimativa foi baseada principalmente em: i) resultados históricos ob-
tidos pela Companhia; ii) expectativa de crescimento orgânico e do setor de atuação; e iii) expectativa de 
inflação e crescimento econômico (PIB) baseado nas projeções divulgadas pelo Banco Central (Boletim 
Focus). Demonstramos a seguir as premissas e resultados da análise de impairment das UGCs Effecti e 
Onclick: a) Teste de do valor recuperável de ativos - Effecti:

31/12/2021
Investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial 1.086
Marca 16.772
Relacionamento com clientes 9.306
Softwares e tecnologia 4.924
Clausula de não-concorrência 1.680
Ágio por rentabilidade futura 73.358
Valor contábil em 31 de dezembro de 2021 107.126
Valor em uso Effecti 136.124
Superavit/(déficit) 28.999
Para a UGC Effecti, a Companhia realizou o teste de valor recuperável em 31 de dezembro de 2021, 
e considerou, entre outros fatores, o momento econômico do país e os resultados históricos da UGC. 
A metodologia utilizada para determinação do valor recuperável foi a de valor em uso. O fluxo de caixa 
projetado para cada a UGC considerou uma taxa de desconto (WACC), depois dos impostos sobre a 
renda aplicada a projeções de fluxo de caixa de 18,17% (taxa nominal). Quanto aos fluxos de caixa que 
excederam o exercício de 8 anos, estes foram extrapolados utilizando uma taxa de crescimento de 5,3% 
ao ano. Como resultado dessa análise, não houve perda por redução ao valor recuperável. Sensibilidade 
a mudanças nas premissas: As implicações das principais premissas para o montante recuperável da 
Effecti são discutidas a seguir: • Taxa de desconto - aplicando-se um fator de acréscimo na taxa de des-
conto de 10% esta taxa passa dos 18,2% originalmente considerados para 20%. Mesmo assim, utilizan-
do esta nova taxa de desconto, não há perda por redução ao valor recuperável. • Crescimento na per-
petuidade - aplicando-se um fator de redução no crescimento da perpetuidade de 50% este crescimento 
passa dos 5,3% originalmente considerados para 2,65%. Mesmo assim, utilizando este novo crescimen-
to, não há perda por redução ao valor recuperável. b) Teste de do valor recuperável de ativos - Onclick:

31/12/2021
Investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial (7.542)
Marca 14.200
Relacionamento com clientes 8.923
Softwares e tecnologia 15.694
Ágio por rentabilidade futura 9.065
Valor contábil em 31 de dezembro de 2021 40.340
Valor em uso Onclick 27.826
Superavit/(déficit) (12.515)
Para a UGC Onclick, a Companhia realizou o teste de valor recuperável em 31 de dezembro de 2021, 
e considerou, entre outros fatores, o momento econômico do país e os resultados históricos da UGC. 
A metodologia utilizada para determinação do valor recuperável foi a de valor em uso. O fluxo de caixa 
projetado para cada a UGC considerou uma taxa de desconto (WACC), depois dos impostos sobre a 
renda aplicada a projeções de fluxo de caixa de 14,57% (taxa nominal). Quanto aos fluxos de caixa 
que excederam o exercício de 8 anos, estes foram extrapolados utilizando uma taxa de crescimento de 
6,0% ao ano. Como resultado dessa análise, a Companhia registrou a perda por “impairment” para o 
ágio constituído como resultado aquisição no montante de R$9.065 na Controladora e no Consolidado.
13. Salários e Encargos Trabalhistas

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

Salários a pagar 4 205 2.816 369
Provisão férias, 13º salário e encargos 377 47 3.857 253
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a recolher 119 81 965 152
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 
 a recolher 33 18 338 33
IRRF (Imposto de Renda retido na Fonte) a recolher 253 110 917 164
Total 786 461 8.893 971
14. Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos: a) Empréstimos e Financiamentos: Os emprés-
timos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos nas transações e são 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos 
das transações) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juro.
As operações de empréstimos e financiamentos podem ser assim resumidas:

Encargos Controladora Consolidado
financeiros 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Empréstimos:
Caixa Econômica Federal - Giro 20,28% a.a. - - 43 -
Caixa Econômica Federal - Giro 23,36% a.a. - - 275 -
Banco Itaú - Giro 1,10% a.m. - - 580 -
Banco Itaú - Giro 5,80% a.a 5.208 - 5.208 -
Banco Bradesco - Giro - 510
BNDES - Giro 12,27% a.a. - - 1.667 -

Total 5.208 - 8.283 -
Financiamentos
BNDES - Equipamentos 1,14% a.m. - - 4 -
BNDES - Equipamentos 1,14% a.m - - 13 -

Total - - 17 -
Circulante 5.208 - 6.403 -
Não circulante - 1.897 -
Os montantes registrados no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 apresentam 
o seguinte cronograma de vencimentos:

Consolidado
 31/12/2021
2023 1.343
2024 554
Passivo não circulante 1.897
Abaixo, demonstramos a movimentação dos empréstimos e financiamentos:

Controladora Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2020 - -
Adições 15.000 17.000
Adições por aquisição de empresas - 1.741
Atualizações/Juros 330 461
Amortizações Principal (10.000) (10.503)
Amortizações Juros (122) (399)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 5.208 8.300
b) Arrendamentos: As obrigações de arrendamento são garantidas por meio de alienação fiduciária dos 
bens arrendados. A taxa de desconto aplicada aos contratos de arrendamento é de 10,5% a.a.
A seguir apresentamos as obrigações de arrendamento em 31 de dezembro de 2021 e de 2020:

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Valores a pagar de arrendamentos:
Em até 1 ano 1.231 -
De 2 a 3 anos 1.606 -
Menos: Juros a apropriar (300) -

Valor presente das obrigações de arrendamento mercantil 2.537 -
Movimentação:
Em 31 de dezembro de 2020 -
Adição por novos contratos 2.650
Juros do período 103
Contraprestação paga (521)
Ajuste por remensuração (a) 305
Em 31 de dezembro de 2021 2.537
(a) Remensuração do contrato de arrendamento por reajuste previsto em contrato.
15. Debêntures: A seguir apresentamos a composição das debêntures em 31 de dezembro de 2021:
Descrição Debêntures Preço unitário Encargos (a.a.) Vencimento 31/12/2021
1ª série 61.000 1.000 CDI + 8,0% 14/05/2026 60.484
Total 60.484
a) Emissão: Em 14 de maio de 2021, a Companhia aprovou a 1ª Emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, que será objeto de distribuição 
pública com esforços restritos de distribuição no montante total de até R$250.000, sendo o valor nominal 
unitário de R$1. Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, incidirão juros remune-
ratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Depósitos 
Interfinanceiros), acrescida de spread equivalente a 8,00% ao ano, base 252 dias úteis. Os juros terão 
vencimentos trimestrais e serão pagos sempre no dia 14 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novem-
bro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 14 de agosto de 2021 e o último pagamento 
devido na data de vencimento. b) Movimentação:
Em 31 de dezembro de 2020 -
Emissão de debêntures 61.000
(-) Custos de captação (2.264)
Juros incorridos 5.051
(-) Amortizações de juros (3.303)
Em 31 de dezembro de 2021 60.484
c) “Covenants”: As debêntures possuem cláusulas de vencimento antecipado não automático (“cove-
nants”) normalmente aplicáveis a esses tipos de operações relacionadas ao atendimento de índices 
econômico-financeiros, os quais estão detalhados a seguir: I. Indicador Dívida Bruta/EBITDA Pro Forma, 
menor ou igual a (i) 4,0x (quatro vezes), sendo a apuração com base no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021; (ii) 3,5x (três vírgula cinco vezes) a ser verificado com base nas demonstrações 
financeiras anuais e consolidadas do Emissor, sendo a apuração com base no exercício social encerra-
do em 31 de dezembro de 2022; e (iii) 3,0x (três vezes) a ser verificado com base nas demonstrações 
financeiras anuais e consolidadas do Emissor, sendo a primeira apuração com base no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2023, em diante. Para fins do presente item Dívida Bruta e EBITDA 
terão os seguintes significados: “Dívida Bruta”: significa o volume total dos empréstimos e financiamentos 
obtidos pelo Emissor, com base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas do Emissor referen-
tes ao exercício social mais recente emitidas pelo Emissor; e “Patrimônio Líquido”: significa o patrimônio 
líquido do Emissor, com base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas do Emissor referentes 
ao exercício social mais recente emitidas pelo Emissor; “EBITDA Pro Forma”: significa o lucro antes 
do resultado financeiro, tributos, depreciações, amortizações, imparidade dos ativos e equivalências 
patrimoniais, apurado ao longo dos últimos 12 (doze) meses, incluindo o EBITDA dos últimos 12 (doze) 
meses de todas as sociedades incorporadas e/ou adquiridas pelo Emissor até a data de apuração. 
II. Margem EBITDA Pro Forma em relação à Receita Líquida igual ou superior a 20% (vinte por cento). 
III. Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) superior ou igual a 4,0x (quatro vezes) até a Data 
de Vencimento. Para fins do presente item considera-se como “ICSD”, o resultado da seguinte equação: 
ICSD = Disponibilidades + Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais. Em 31 de dezembro de 2021, 
a Companhia não demonstrou capacidade de atender a nenhum dos três covenants estabelecidos e 
manteve o saldo das Debêntures no passivo circulante, no entanto buscou junto aos debenturistas um 
“waiver” válido pelos próximos 12 meses, o qual foi concedido e formalizado em assembleia geral de 
debenturistas (“AGD”) datada de 30 de março de 2022, previamente à emissão destas demonstrações 
financeiras. Na mesma AGD, os debenturistas concordaram em alterar o “covenant” de Indicador de Dívi-
da Bruta/EBITDA Pro Forma para 7,2x, o “covenant” de Margem EBITDA Pro Forma em relação a receita 
líquida para igual ou superior a 7,1% e manter o “covenant” de ICSD em 4,0x para o exercício de 2022. d) 
Prêmio de Exposição: Em razão da exposição do Investidor Inicial ao subscrever e adquirir, na qualidade 
de investidor inicial, as Debêntures da Companhia, adicionalmente à remuneração fixa das Debêntures 
(CDI + 8,0%), a Companhia se compromete a pagar o prêmio de exposição ao Investidor Inicial, de forma 
proporcional à quantidade de Debêntures Inicialmente Adquiridas, mediante a ocorrência de um Evento 
de Liquidez, conforme definido nas Cartas Kicker emitidas em favor dos debenturistas que adquiriram as 
primeiras 61.000 debêntures, em circulação até 31 de dezembro de 2021. Evento de Liquidez: O Prêmio 
de Exposição será devido no caso de alienação, venda, troca, permuta ou qualquer forma de alteração, 
direta ou indireta, da estrutura de capital da Companhia ou de qualquer outro veículo detido, direta ou 
indiretamente, pela Companhia e/ou seu(s) controlador(es) (“Veículo da Companhia”) em razão de (i) 
venda primária ou secundária, feita em conjunto ou separadamente, da Companhia ou de qualquer 
Veículo da Companhia; (ii) venda pública de qualquer montante de quotas e/ou ações da Companhia, 
de participação societária equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações representativas do 

total do capital social da Companhia ou de qualquer outro Veículo da Companhia decorrente de reorga-
nizações societárias de qualquer natureza, inclusive pela alienação ou venda de um ou mais negócios, 
marcas ou patentes inerentes à atividade da Companhia; ou (Y) Resgate Antecipado Facultativo Total 
das Debêntures ou Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, nos termos das 
Cláusulas 5.1 e 5.4 da Escritura de Emissão das Debêntures (“Evento de Liquidez”). Para qualquer efei-
to, não serão considerados Eventos de Liquidez as transações societárias que não envolvam terceiros, 
entre a Companhia e suas subsidiárias, para fins de planejamento fiscal e societário da Companhia.
Prêmio de Exposição: O prêmio de exposição será determinado de acordo com o seguinte critério:

Data do Evento de Liquidez (X) ou Resgate Antecipado(Y)
Percentual do Valor Total 

da Emissão (%)
De 14 de maio de 2021 (inclusive) até 14 de maio de 2022 (exclusive) 35,00%
De 14 de maio de 2022 (inclusive) até 14 de maio de 2023 (exclusive) 40,00%
De 14 de maio de 2023 (inclusive) até 14 de maio de 2024 (exclusive) 45,00%
De 14 de maio de 2024 (inclusive) até 14 de maio de 2031 50,00%
O Prêmio de Exposição aplicável para a hipótese (X) acima, calculado pro-rata com base no total de 
Debêntures Inicialmente Adquiridas pelo Investidor Inicial, será equivalente a 5% (cinco por cento) do 
valor atribuído à totalidade das quotas e/ou ações da Companhia e/ou do Veículo da Companhia no caso 
de um Evento de Liquidez (“Equity Value”) para cada 250.000 (duzentas e cinquenta mil) debêntures 
subscritas e adquiridas no mercado primário, limitado ao percentual do Valor Total da Emissão (con-
forme definido na Escritura de Emissão), na Data de Emissão. O Prêmio de Exposição aplicável para 
a hipótese (Y) acima, calculado pro-rata com base no total de Debêntures Inicialmente Adquiridas pelo 
Investidor Inicial, será calculado com base no Valor Total da Emissão (conforme definido na Escritura de 
Emissão). O Prêmio de Exposição não possui qualquer vinculação com a Remuneração das Debêntures 
e deve ser considerado como uma compensação adicional e independente, devida exclusivamente ao 
Investidor Inicial que adquiriu Debêntures Inicialmente Adquiridas da primeira Emissão da Companhia 
no mercado primário, não sendo, portanto, devido a quaisquer outros investidores. O Prêmio de Expo-
sição será devido apenas uma única vez por Investidor Inicial, não podendo seu exercício ocorrer em 
mais de um Evento de Liquidez por Investidor Inicial. e) Garantias: Em garantia do fiel, pontual e integral 
cumprimento de todas as obrigações, principais ou acessórias, relativas às Debêntures e à Escritura de 
Emissão, pela Companhia, foram formalizadas as seguintes garantias: (i) cessão fiduciária da totalida-
de dos direitos e créditos oriundos da conta vinculada desembolso (conforme definido no contrato de 
cessão fiduciária) e da conta vinculada centralizadora (conforme definido no contrato de cessão fidu-
ciária), ambas de titularidade do emissor indicadas no contrato de cessão fiduciária de recebíveis (em 
conjunto, as “Contas Vinculadas”); e (ii) alienação fiduciária, pela Companhia, da totalidade das ações 
e cotas das controladas adquiridas, bem como quaisquer outras ações ordinárias ou preferenciais, com 
ou sem direito de voto, representativas do capital social das controladas adquiridas, que venham a ser 
subscritas, adquiridas ou de qualquer modo detidas pela Companhia (“Alienação Fiduciária de Ações 
e Cotas”). Em 31 de dezembro de 2021, a totalidade das quotas representativas do capital social das 
sociedades controladas Leadlovers e Onclick servem de garantia real às debêntures, estando estas 
alienadas em favor dos debenturistas. A partir da última AGD em 30 de março de 2022, a totalidade 
das quotas representativas do capital social da sociedade controlada Datahub passou a ser, também , 
garantia real às debêntures. 16. Provisões para Riscos: As provisões para riscos foram constituídas 
para cobrir perdas prováveis em situações nas quais a Companhia avalia ser provável a realização 
de desembolsos futuros. As provisões foram constituídas, considerando o julgamento dos assessores 
legais e da Administração, sendo suficientes para fazer face às perdas esperadas. O valor total de pro-
visões é de R$32.586 e está composto pelo valor de R$28.224 que foi constituído, substancialmente, 
como parte da aquisição das empresas demonstradas através da nota explicativa nº 5, e pelo valor de 
R$4.362 relacionado a um auto de infração referente ao período de 2016 a 2020, cuja autoridade fiscal 
entende que o Imposto Sobre Serviço (“ISS”) devido seria de 5%, enquanto a Companhia recolheu a 2%. 
Processos com risco de perda possível: A Companhia e suas controladas possuem ações de natureza 
cível e tributária, envolvendo riscos de perda classificados pela Administração e com base na avaliação 
de seus consultores jurídicos externos, como possível perda, para os quais não há provisão constituída 
conforme composição a seguir:

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Cível 326 -
Tributário 1.209 -
 1.535 -
17. Patrimônio Líquido: 17.1. Capital social: Em 21 de outubro de 2020, data da constituição, o capital 
social da Companhia totalmente subscrito e integralizado era de R$10.000 divididos em 10.000 ações 
ordinárias nominativas de R$1,00 cada. Em 25 de novembro de 2020, a Nuvini celebrou um Acordo de 
Cessão de Obrigação e Assunção de Responsabilidade com a sua controladora Keiretsu Tecnologia 
S.A. (“Keiretsu”) no montante de R$108.370.047, refletindo no patrimônio líquido da Nuvini, totalizando 
assim um capital social no valor de R$108.380.047 dividido em 108.380.047 ações ordinárias nomina-
tivas de R$1,00 cada. Em 31 de dezembro de 2020, a Keiretsu detinha 100% das ações da Nuvini S.A. 
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social da Companhia é de R$35.389 expresso em moeda corren-
te nacional, totalmente subscrito e integralizado dividido em 121.045.895 ações ordinárias, nominativa 
e sem valor nominal. Em 30 de junho de 2021 ocorreu aumento de capital mediante a capitalização 
de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital realizados até 31 de maio de 2021, no montante 
de R$35.692 e de mútuos realizados entre novembro 2020 e de maio de 2021, no montante total de 
R$3.201 realizado pela acionista Keiretsu em favor da Companhia, passando o valor do capital social da 
Companhia para R$147.273 mediante a emissão de 30.229.076 novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, ao preço da emissão de R$1,29 por ação, conforme estabelecido pela Lei 6.404 - Lei 
das Sociedades Anônimas. O capital social, por meio de agrupamento das ações de emissão da Compa-
nhia ficou na proporção de 1,145 ação por 1, sem alteração no capital social da Companhia, passando 
o capital social da Companhia a ser dividido em 121.045.895 ações ordinárias, nominativa e sem valor 
nominal. Em ato contínuo na mesma data, ocorreu a redução do capital da Companhia, em decorrência 
da incorporação da Keiretsu, sem o cancelamento de ações de emissão da Companhia nem qualquer 
restituição de valores à sua acionista única, no montante de R$109.869 de forma que o capital social 
passou de R$147.273 para R$35.389. 17.2. Reserva de capital: O saldo de Reserva de Capital em 31 de 
dezembro de 2021 é composto por plano de remuneração baseado em ações, nota explicativa nº 16 e 
bônus de subscrição no montante de R$16.650 emitido na forma dos artigos 75 a 79 da Lei nº 6.404/1976 
(“Lei das S.A”), pagos integralmente pelos investidores e que poderá ser exercido: (i) em até 30 dias a 
contar da aprovação do primeiro evento de aumento de capital da Companhia que seja realizado após 
a presente data no valor de pelo menos R$100.000 e que resulte na emissão de ações pela Companhia 
(respectivamente, o “Aporte” e a “Janela de Exercício por Aporte”). (ii) em até 30 dias após o 2º aniversá-
rio a contar da data de aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), desde que, e unicamente 
se, não tenha ocorrido qualquer evento de Aporte (conforme definido no item “i” acima) entre a presente 
data e o 2º aniversário a partir da presente data (“Janela de Exercício Final”). 17.3. Política de distribui-
ção de dividendos: O Estatuto Social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404 de 15 
de dezembro de 1976, Lei das Sociedade por Ações, consideradas as deduções e acréscimos legais. 
Quando deliberada a distribuição de dividendos, caberá à Diretoria fixar o prazo para o pagamento dos 
dividendos, o qual deverá ocorrer sempre dentro do exercício social em que for aprovada a distribuição.
18. Plano de Remuneração Baseado em Ações: A Companhia mensura o custo de transações liquidadas 
com ações a seus empregados, baseada no valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da sua outor-
ga. O plano de remuneração baseado em Ações da Companhia estabelece regras para que determinados 
participantes e administradores da Nuvini S.A, possam adquirir ações de sua emissão por meio da outorga 
de ações, para gerar alinhamento a médio e longo prazos dos interesses dos beneficiários com os interesses 
dos acionistas e ampliar o senso de propriedade e o comprometimento dos executivos por meio do conceito 
de investimento e risco. O plano é administrado pela Administração da Companhia, que estabelece anual-
mente programas de outorga, sendo que de acordo com as regras do Código de Ética da Companhia, os 
administradores não participam das decisões do plano que os beneficiam diretamente. 18.1. Plano de opção 
de ações: O plano de opções de ações totaliza 11 outorgas no período entre fevereiro de 2020 e novembro 
de 2021 que somaram 5.016.549 opções de ações e em 31 de dezembro não havia nenhum item “vested”. 
O total de despesa reconhecida no exercício decorrente com pagamento baseado em ações foi de R$3.855, 
sendo R$1.839 oriundos de transações do exercício e R$2.015 oriundos da transação de incorporação da 
Keiretsu, conforme mencionado através da nota explicativa nº 16. O valor das opções de ações é o valor de 
mercado, avaliado pelo método de Black&Scholes, na data da outorga a cada beneficiário. As variáveis utili-
zadas nos cálculos e os resultados são: • Preço de exercício - definido em contrato a cada data de outorga 
e que varia de R$0,50 a R$3,79/ação. • Preço de mercado (Spot) - valor de mercado da ação na data da 
outorga e que coincide com o preço de exercício do plano. • Prazo para o exercício - definido em contrato e 
que representa as 25 liquidações mensais após o período de “vesting” até dois anos após a data de “vesting” 
(em 31 de dezembro de 2021 entre 4,9 e 7 anos). • Taxa livre de risco - identificada pelas operações de 
swap entre DI e pré-divulgadas pela B3 para os vencimentos das opções (entre 5,28% e 11,45%). • Volati-
lidade - definida pela média de empresas selecionadas como pares, a saber (Totvs S.A. - TOTS3; SINQIA 
S.A. - SQIA3 e Locaweb Serviços de Internet S.A. - LWSA3), representando entre 36,3% e 55,1%. Como 
resultado foram obtidos valores de opções de ação, entre R$0,211 e R$2,428/ação.
19. Receita Operacional Líquida Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional bruta:
 Receita de Serviços - recorrentes 96.060 2.146
 Receita de Serviços - não recorrentes 2.373 -
 98.433 2.146
Deduções da receita:
 Cancelamentos e devoluções (1.357) -
 ISS sobre serviços (2.762) (44)
 PIS sobre serviços (791) (14)
 COFINS sobre serviços (3.639) (64)
 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) (1.425) -
 (9.974) (122)
 Receita operacional líquida 88.459 2.024
20. Custos e Despesas por Natureza Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Pessoal (12.025) (808) (54.307) (1.442)
Serviços de terceiros e outros insumos (1.196) (149) (19.782) (285)
Despesas comerciais e marketing (369) (10) (8.098) (113)
Depreciação e amortização (11.881) (450) (14.268) (458)
“Impairment” (ágio) (9.065) - (9.065) -
Auditoria e Consultoria (1.861) (836) (5.574) (919)
Outras despesas administrativas (325) (8) (1.762) (190)
Provisões - - (8.090) (90)
Resultado de equivalência patrimonial (4.495) 522 - -
Total (41.217) (1.739) (120.946) (3.497)
Custo dos serviços prestados - - (27.050) (334)
Despesas comerciais (369) - (22.597) (325)
Despesas gerais e administrativas (36.353) (2.261) (71.311) (2.838)
Resultado de equivalência patrimonial (4.495) 522 - -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas - - 12 -
Total (41.217) (1.739) (120.946) (3.497)
21. Resultado Financeiro Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receitas Financeiras:
Ajuste financeiro de obrigações com aquisição de 
 investimentos (“earn-out”) 3.383 - 3.383 -
Rendimentos sobre aplicações financeiras 200 - 355 1
Juros e multas ativos 23 - 211 7
Descontos obtidos - - 11 -
Total 3.606 - 3.960 8
Despesas Financeiras:
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (5.051) - (5.513) -
Outros juros e multas (983) - (1.745)
Variação cambial passiva - (1) (69) (1)
Total (6.034) (1) (7.327) (1)
Resultado financeiro, líquido (2.428) (1) (3.367) 7
22. Imposto de Renda e Contibuição Social Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (35.854) (1.466)
Crédito de Imposto de renda e contribuição social à alíquota combinada 34% 12.190 498
Ajustes para demonstração da taxa efetiva:
Despesas não dedutíveis (112) -
Provisões não dedutíveis (315) -
Gratificação (160) -
Perdas de recebimento (16) -
Arrendamento (83) -
Efeito de apuração lucro presumido (4.230) (225)
Lei do Bem 633 -
Compensação de prejuízo fiscal 142 -
Imposto diferido não contabilizado (prejuízo fiscal) (15.963) -
Outros 123 -
Imposto de renda e contribuição social registrado no resultado do exercício (7.791) (274)
 22% 19%
23. Cobertura de Seguros: A Companhia e suas controladas, com base na avaliação de seus consul-
tores, mantêm coberturas de seguros por montantes considerados suficientes para cobrir riscos ativos 
alugados e os decorrentes de arrendamento e de responsabilidade civil.

31/12/2021
Ramo Seguradora Consolidado
D&O - Responsabilidade Civil Profissional AIG Seguros Brasil S.A. 10.000
D&O - Responsabilidade Civil Profissional Axa Seguros S.A. 10.000
E&O - Responsabilidade Civil Profissional Liberty Seguros S.A. 1.000
Compreensivo Empresarial Liberty Seguros S.A. 4.000
Cyber - Compreensivo Riscos Cibernéticos AIG Seguros Brasil S.A. 10.000
24. Itens Suplementares ao Fluxo de Caixa: No exercício findo e 31 de dezembro de 2021, a Companhia 
registrou transações que não apresentaram efeito caixa, conforme a seguir: • Adição de direto de uso em 
contrato de arrendamento no valor de R$2.942, no Consolidado (ver nota explicativa nº 11). • Valores 
relativos a obrigações com aquisição de investimentos de R$417.988, na Controladora e Consolidado (ver 
nota explicativa nº 10). • Do valor total de Bônus de subscrição de R$16.650, R$1.500 (Controladora e 
Consolidado) refere-se à parcela de bônus de subscrição transferida da Keiretsu para a Companhia, devido 
ao processo de incorporação, que não envolveu entrada de caixa. Ver detalhes sobre bônus de subscrição 
através da nota explicativa nº 17. • Do valor total de aumento de capital de R$38.893 (Controladora e Con-
solidado), houve uma parcela de aumento de capital realizado através da transferência de mútuo efetuado 
à Nuvini pela Keiretsu em 2020, passando a ser parte da incorporação em 2021, no valor de R$1.108. Ver 
detalhes sobre a incorporação da Keiretsu e aumento de capital através da nota explicativa nº 17.
25. Eventos Subsequente: Em de 30 de março de 2022, a Companhia realizou AGD onde foi aprovado 
o “waiver” para não decretação do vencimento antecipado das debêntures e a alteração das cláusulas 
de “covenants” financeiro conforme detalhado em nota explicativa nº 14 c).

Contador 
Moacir Andrade Machado - CRC: 1SP 242981/O-0

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da 
Nuvini S.A. e Controladas
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Nuvini S.A. (“Com-
panhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e con-
solidada, da Nuvini S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relató-
rio financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accoun-
ting Standards Board - IASB”. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e 
a suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. A Deloitte refere-
-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de respon-
sabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido (“DTTL”), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela 
relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e inde-
pendentes. A DTTL (também chamada “Deloitte Global”) não presta serviços a clientes. Consulte www.
deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro. A Deloitte 
oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária 
para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende quatro de cada cinco or-
ganizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-
-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta 
qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre 
como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se 
a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter. Incerteza relevante relacionada com a continuidade opera-

cional: Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.2 às demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, a Companhia apresentou excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes de 
R$198.442 mil e R$203.015 mil (individual e consolidado, respectivamente) em 31 de dezembro de 2021, 
decorrente, substancialmente, de reclassificação das debêntures do passivo não circulante para o passi-
vo circulante (em função do não atingimento de determinado índice financeiro previsto em cláusula res-
tritiva do Acordo de Debenturistas, para o qual foi obtido, subsequente a 31 de dezembro de 2021, de-
claração dos debenturistas sobre o não vencimento antecipado desta dívida para os próximos doze 
meses) e a consideração do saldo referente às obrigações com aquisição de investimentos (“earn out”), 
que foi apresentado no passivo circulante no valor de R$133.332 mil. Conforme apresentado na nota 
explicativa nº 1.2 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, bem como detalhes mencio-
nados na referida nota explicativa, esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza rele-
vante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Com-
panhia, caso esta não tenha êxito nas ações que estão sendo desenvolvidas pela Administração para a 
captação de recursos adicionais e possível postergação das obrigações com aquisição de investimentos. 
Nossa conclusão não está modificada em relação a esse assunto. Principais assuntos de auditoria: 
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os 
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto 
de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na forma-
ção de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e, portanto, 
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Reconhecimento de Receitas sobre 
prestação de serviços - Por que é um PAA: Conforme as notas explicativas nº 2.4 d) e nº 3.14 às demons-
trações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia reconhece suas receitas à medida que suas 
obrigações de desempenho são cumpridas e desde que exista expectativa válida de recebimento do 
cliente. Adicionalmente, ao final de cada período, a Companhia mensura e reconhece as receitas que 
ainda não foram faturadas, mas cujas obrigações de desempenho já foram cumpridas até a data-base. 
Esse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria pois: (i) os montantes envol-
vidos foram considerados materiais para nossa auditoria; (ii) há julgamento envolvido quanto à determi-
nação do cumprimento das obrigações de desempenho de acordo com os termos e condições das ven-
das; e (iii) há julgamento envolvido quanto à determinação dos montantes de receita ainda não faturados 
e cujas obrigações de desempenho já foram cumpridas na data-base. Como o assunto foi conduzido em 
nossa auditoria: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a avaliação do desenho e 
da implementação das atividades de controles internos relevantes associadas com a mensuração e re-
conhecimento das receitas; (ii) testes, em base amostral, de transações de venda ocorridas durante o 

exercício, de maneira a observar se as receitas provenientes dessas transações foram reconhecidas 
pelos valores adequados e no período de competência correto; e (iii) a avaliação das premissas utiliza-
das pela Companhia para a determinação do montante de receitas a ser reconhecido relativo a transa-
ções ainda não faturadas até a data de encerramento de cada exercício. Examinamos também a ade-
quação das divulgações sobre esse assunto incluídas nas notas explicativas nº 2.4 d) e nº 3.14 às de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas. Com base nas evidências obtidas por meio dos 
procedimentos de auditoria descritos anteriormente, consideramos o reconhecimento de receitas sobre 
a prestação de serviços da Companhia, bem como as respectivas divulgações nas notas explicativas, 
aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Combinações de Negócios 
- Por que é um PAA: Conforme divulgado nas notas explicativas nº 2.4 e), nº 3.8 e nº 5 às demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a Companhia adquiriu cinco empresas, a saber: Leadlovers Tec-
nologia Ltda., IPÊ Tecnologia Digital Ltda., Onclick Sistemas de Informação Ltda., Simplest Software 
Ltda. e Dataminer Dados, Informações e Documentos Ltda., pelos montantes de R$201.277 mil, 
R$39.696 mil, R$39.502 mil, R$101.31 mil e R$43.715 mil, respectivamente. A aplicação do método de 
aquisição requer, entre outros procedimentos, que a Companhia determine o valor justo da contrapres-
tação transferida (incluindo a contraprestação contingente), o valor justo dos ativos adquiridos e dos 
passivos assumidos e a apuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura ou ganho por compra 
vantajosa na operação. A realização de tais procedimentos demanda um elevado grau de subjetividade, 
incluindo a utilização de premissas relacionadas ao desempenho futuro dos negócios adquiridos e que 
estão sujeitas a um elevado grau de incerteza. Essas combinações de negócios foram consideradas 
como um principal assunto em nossa auditoria, pois: (i) os valores envolvidos são significativos; (ii) houve 
julgamento significativo por parte da Administração na determinação das premissas utilizadas para a 
mensuração do valor justo dos ativos intangíveis identificados e ágios por expectativa de rentabilidade 
futura reconhecidos pela Companhia. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos proce-
dimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) envolvimento de nossos especialistas de “Financial Ad-
visory” na avaliação da razoabilidade da metodologia e principais premissas operacionais utilizadas pela 
Companhia para mensurar o valor justo dos ativos intangíveis adquiridos, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo pronunciamento contábil CPC 15 – Combinação de Negócios; (ii) envolvimento de 
nossos especialistas de “Financial Advisory” na avaliação da razoabilidade da taxa de desconto utilizada 
na estimativa do valor justo dos ativos intangíveis adquiridos e passivos assumidos; (iii) teste da acurácia 
matemática do modelo de cálculo utilizado para a estimativa do valor justo dos ativos intangíveis identifi-
cados e passivos assumidos; e (iv) recálculo da contraprestação contingente devida para cada aquisi-
ção, de acordo com metodologias previstas nos respectivos Contratos de Compra. Examinamos também 
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a adequação das divulgações sobre esse assunto incluídas nas notas explicativas nº 2.4 e), nº 3.8 e nº 
5 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Com base nas evidências obtidas por meio 
dos procedimentos de auditoria descritos anteriormente, entendemos que a avaliação realizada pela 
Administração e as respectivas divulgações nas notas explicativas são adequadas no contexto das de-
monstrações financeiras tomadas em conjunto. Ênfase: Período comparativo das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas: Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, a Companhia foi constituída em 21 de outubro de 2020. Dessa forma, as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas não estão sendo apresentadas em bases compa-
rativas, considerando que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do período anterior 
(apresentadas para fins de comparação) contemplam um período de 2 meses e 11 dias entre 21 de ou-
tubro de 2020 (data de início das atividades) e 31 de dezembro de 2020, comparadas a 12 meses no 
exercício atual. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da 
Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são 

obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou re-
presentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o ob-
jetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de duas contro-
ladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audito-
ria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de duas controladas. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de audi-
toria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou in-
cluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 

fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continui-
dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações finan-
ceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigên-
cias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os 
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunica-
ção com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, 
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de 
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso 
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 14 de abril de 2022

Deloitte Touche Tohmatsu Marcio Albuquerque Cavalcanti
Auditores Independentes Ltda. Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 264164/O-2

Mercado financeiro precisa ampliar as práticas de inclusão
Anbima abre inscrições gratuitas de certificações para programas de formação 

Tesla retoma produção na China

A Associação Brasi-
leira das Entida-
des dos Mercados 

Financeiro e de Capitais 
(Anbima) está divulgando 
o Programa Portas Abertas 
que tem o objetivo de poten-
cializar a formação de pes-
soas de grupos minorizados 
ou em situação de vulnera-
bilidade social e facilitar seu 
acesso à cargos no mercado 
financeiro por meio das cer-
tificações. A Associação diz 
que o mercado financeiro 
precisa ampliar os programas 
de inclusão.

“A diversidade e inclusão 
é uma pauta que só cresce 
em importância em nosso 

mercado e isso tem refle-
tido no aumento dos pro-
gramas de capacitação de 
pessoas diversas para atu-
arem no nosso mercado,” 
comenta Marcelo Billi, su-
perintendente de Comuni-
cação, Educação e Certifi-
cação. “As certificações são 
um importante instrumento 
para abrir os caminhos pa-
ra carreiras nas instituições 
financeiras e por isso é im-
portante facilitar o acesso 
de grupos que historica-
mente não têm acesso a es-
tas oportunidades.”

Segundo a Anbima, a 
iniciativa faz parte da es-
tratégia de diversidade e 

inclusão, uma das priorida-
des da entidade para 2022. 
“Propõe a união de forças 
com os associados que pos-
suem programas que bus-
cam diminuir a desigualda-
des no mercado financeiro 
por meio da formação pro-
fissional de mulheres, de 
pessoas pretas e pardas, de 
pessoas com deficiência, da 
comunidade LGBTQIA+, 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social e outros 
grupos minorizados”, res-
saltou.

“Fomos procurados por 
alguns desses programas 
nos últimos anos e notamos 
que as nossas certificações 

são consideradas a chave 
para abrir as portas do mer-
cado de trabalho para essas 
pessoas”, explica Billi. “Por 
isso estruturamos um pro-
grama que vai aproveitar 
dessas iniciativas de suces-
so que já existem e permi-
tir que elas possam dar es-
sa oportunidade para mais 
pessoas.”

Isso será feito por meio 
de uma parceria bilateral 
entre a Anbima e as insti-
tuições associadas que ofe-
recem ou patrocinam esses 
tipos de projetos: as institui-
ções que comprarem inscri-
ções das certificações CPA-
10, CPA-20, CFG, CGA e 

CGE para utilizarem nesses 
programas receberão gra-
tuitamente o mesmo núme-
ro de inscrições adquiridas, 
dobrando o número de ins-
crições disponíveis para o 
programa.

A associação acrescenta 
que concessão de bolsas de 
certificação para parceiros 
e projetos sociais já é uma 
prática antiga. “Nos últimos 
anos, mais de 1.800 pesso-
as tiveram a oportunidade 
de realizar os exames por 
meio das parcerias com uni-
versidades e programas de 
inclusão. O objetivo agora 
é expandir essa prática com 
foco na busca por maior 

diversidade e inclusão em 
nossos mercados”, citou.

Podem participar pro-
jetos realizados ou finan-
ciados publicamente por 
instituições associadas à 
Anbima, que tenham entre 
os seus objetivos aumentar 
a diversidade e inclusão no 
mercado financeiro e que 
proporcionem a formação 
dos candidatos para atuar 
no mercado financeiro e 
para realizar as provas de 
certificação. Os interessa-
dos devem submeter deta-
lhes sobre o projeto para 
análise da Anbima para o 
e-mail portasabertas@anbi-
ma.com.br. 

A fábrica da monta-
dora norte-ame-
ricana Tesla, em 

Xangai, retomou oficial-
mente à produção esta se-
mana com cerca de 8 mil 
funcionários de volta ao tra-
balho até agora, disse a em-
presa. Afetada pelo último 
ressurgimento da Covid-19 
em Xangai, a gigafábrica 
suspendeu a produção por 
mais de 20 dias.

“Temos total confiança 
na economia da China”, 
disse Tao Lin, vice-presi-
dente da Tesla. “A partir do 
atual processo de retomada 
da produção, vimos a ca-
pacidade da China de lidar 
com desafios e acreditamos 
que a normalidade volta-
rá em breve”, acrescentou. 
Tao informou que vários 
departamentos do governo 
trabalharam quase 24 horas 
por dia para ajudar as em-
presas a retomar o trabalho 
e a produção o mais rápido 
possível.

Segundo a agência Xi-
nhua, a fábrica precisará de 
três a quatro dias para au-
mentar sua produção gradu-
almente para a capacidade 
total, de acordo com Song 

Gang, diretor de fabricação 
e operação da fábrica. As 
empresas automobilísticas 
geralmente têm uma longa 
cadeia industrial e, portan-
to, têm requisitos mais ele-
vados para a retomada cola-
borativa da produção.

A Tesla disse que está 
promovendo ativamente a 
retomada da produção em 
mais de 100 fabricantes de 
peças com a ajuda dos de-
partamentos governamen-
tais relevantes. Algumas 
províncias e cidades no 
Delta do Rio Yangtzé tam-
bém apoiaram muito a reto-
mada da produção de Tesla. 
A cidade de Taizhou, na vi-
zinha Província de Jiangsu, 
ajudou as empresas locais 
da cadeia de suprimentos 
da Tesla na retomada de sua 
produção.

Testes

Todos os funcionários da 
fábrica terão que fazer um 
teste de antígeno e um teste 
de ácido nucleico todos os 
dias. A empresa assinalou 
que suas áreas de produção 
e escritório estão sujeitas a 
rigorosos procedimentos 

de desinfecção enquanto 
medidas de prevenção epi-
dêmica estão sendo realiza-
das para garantir uma pro-
dução segura.

A Tesla China revelou 
anteriormente que, para res-
ponder a eventos inespera-
dos como a epidemia, a em-
presa lançou locais de coleta 
de autoatendimento em mui-
tas áreas, encurtando o pro-
cesso tradicional de entrega 
de aproximadamente duas 
horas para até 20 minutos.

A Tesla também está ofe-
recendo um serviço de en-
trega domiciliar em algumas 
partes da China. Lançou 
serviços online, como apre-
sentações ao vivo e consul-
tas remotas para facilitar a 
compra de carros em meio 
à pandemia.

A gigafábrica de Xangai da 
Tesla é a primeira empresa de 
fabricação de automóveis da 
China de propriedade total-
mente estrangeira. As entre-
gas da gigafábrica foram de 
484.130 veículos no ano pas-
sado, um aumento de 235% 
em relação a 2020 e respon-
sável por 51,7% da capaci-
dade de produção global da 
Tesla em 2021.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - SISTEMA DE CONTABILIDADE MUNICIPAL
IPLANRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ nº 73.214.439/0001-90 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM R$)

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (EM R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
1. Contexto Operacional. A Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO é 
uma empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fecha-
do, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 1.562 de 
22/09/1990, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, conforme 
Decreto Municipal Nº 48.340 de 01 de janeiro de 2021. A missão institucional é prover 
soluções tecnológicas a fim de melhorar a vida na cidade do Rio de Janeiro, atuando 
fundamentalmente na descentralização administrativa dos serviços prestados pela 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à população carioca. Para execução de suas 
atividades a empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os com-
promissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das 
dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma 
empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 2. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis. As Demonstrações Contábeis são apresentadas de acordo com as normas 
e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76e suas alterações e pelo Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da 
Lei nº 4.320/1964, com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/ STN/
SOF nº 06 de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877 de 18/12/2018 e Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP’s), emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes. As demons-
trações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema 
corporativo de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas 
pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e 
registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência das de-
monstrações. 3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados. 3.1. Receita e 
Despesa. De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da recei-
ta, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orça-
mentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram 
realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são conside-
rados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem 
ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Pelo enfoque patrimonial, as 
receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado 
do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, 
exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercí-
cio, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, 
podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária. 3.2. Caixa e 
Equivalentes de Caixa . Nos saldos de aplicações financeiras e demais investimentos, 
inclusive fundos com liquidez imediata, estão reconhecidos os rendimentos auferidos 
até a data-base do encerramento das demonstrações contábeis. Os registros dos re-
cebimentos de recursos financeiros são efetuados individualmente nas contas bancá-
rias, segregados em recursos próprios e recursos do Tesouro Municipal. A maioria dos 
pagamentos aos credores é efetuada diretamente pelo Tesouro Municipal, enquanto 
outros são efetuados na Tesouraria da entidade. Nos pagamentos efetuados pelo Te-
souro Municipal, são baixados, simultaneamente, os créditos a receber da Prefeitura e 
a dívida com os credores, não envolvendo diretamente as contas de disponibilidade. 

3.3. Créditos a Curto Prazo. Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos 
aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para 
pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a 
receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contra-
partida a conta de Receita de Subvenções no Resultado. 3.4. ( - ) Ajuste de Perdas 
de Créditos a Curto Prazo. Refletem as perdas que são esperadas, principalmente, 
por inadimplência de clientes, considerando o histórico de recebimento da carteira e os 
fatores de risco conhecidos, sendo registrado o montante real dos créditos vencidos 
propícios à insolvência. 3.5. Estoques. Os materiais de uso e consumo administrativo 
são avaliados e registrados aos custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo 
e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio. 3.6. Imo-
bilizado. Os bens móveis estão avaliados pelo custo de aquisição, corrigido monetaria-
mente até 31 de dezembro de 1995 e os imóveis pelo valor de avaliação, deduzidos de 
depreciação acumulada, calculada pelo método linear, considerando as taxas definidas 
pela entidade, que contemplam a vida útil econômica estimada dos bens de cada item 
do imobilizado, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.5. 3.7. Perdas nos esto-
ques, investimentos, imobilizado e intangível. As perdas registradas nos estoques 
e nos bens do ativo imobilizado são mensuradas e contabilizadas com base em inven-
tários físicos anuais e para as máquinas e equipamentos de produção, com base em 
laudos técnicos de corrosões e desgastes. Também podem ser registradas perdas nos 
bens do ativo imobilizado com base em testes de recuperação, que consiste na diferen-
ça entre o valor estimado de venda e seu valor residual líquido contabilizado. As perdas 
registradas em Investimentos e nos bens do Intangível são registradas, de acordo com 
suas naturezas, com base em laudos técnicos de recuperação do valor da venda ou 
rentabilidade abaixo do valor contábil. 3.8. Provisões. As provisões são registradas 
pelos valores estimados, informados pela área jurídica da entidade de acordo com os 
riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, cíveis e 
fiscais, reconhecidas até 31/12/2021 em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP’s), emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). 4. Informações Complementares. 4.1. Balanço Orçamen-
tário. Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito:

Dotação  
Inicial

Créditos Suplementares 
Abertos Cancelamentos

Dotação  
Atualizada

R$ R$ R$ R$
98.873.966,00 11.981.710,85 (9.112.220,58) 101.743.456,27
Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte: As receitas geradoras de 
recursos financeiros da Empresa constituem-se fundamentalmente pelas subvenções 
recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura e pelas prestações de ser-
viços, tendo a seguinte composição em 31/12/2021:

Detalhamento
Fonte de 

Recursos 31/12/21 R$ % 31/12/2020 R$ %
Faturamento Serviços Própria 6.188.073,21 96,15 3.223.919,30 98,13
Aplicações Financeiras Própria 72.390,79 1,12 15.037,31 0,46
Outras Própria 175.458,97 2,73 46.348,92 1,41

Total 6.435.922,97 100,00 3.285.305,53 100,00
As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2021 de acordo com a sua 
fonte de custeio foram:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  (EM R$)

Longo Prazo
Detalhamento 31/12/21 R$ 31/12/20 R$
Riscos Trabalhistas 3.205.151,75 2.856.056,81
Riscos Fiscais - INSS 4.641.139,23 4.641.139,23
Contingências Cíveis 2.990.386,24 20.170,00
Total 10.836.677,22 7.517.366,04
4.3.12. Resultado Diferido. O saldo dessa conta em 2020 era formado basicamente 
pelo montante não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Con-
trato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços 
de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reco-
nhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores referentes 
a curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações – Receita a Apropriar. 4.3.13. 
Patrimônio Líquido. Capital Social. O Capital Social é de R$ 9.543.675,72, representa-
do por 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizado 
pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, conforme demonstrado na tabela a seguir. 

Posição em 31/12/21 31/12/20

Sócios/ 
Acionistas

Ações 
Ordiná-

rias
Total de 

ações

Ações 
Integra-
lizadas

Capital 
Social Inte-

gralizado

Ações 
Integra-
lizadas

Capital 
Social Inte-

gralizado
Qtde % Qtde % Qtde R$ Qtde R$

Prefeitura da 
Cidade do Rio 
de Janeiro 5.000 100 5.000 100 5.000 9.543.675,72 5.000 9.543.675,72
Total 5.000 100 5.000 100 5.000 9.543.675,72 5.000 9.543.675,72
Resultado do Exercício e Acumulados. O detalhamento deste grupo está apresen-
tado no quadro a seguir: 
Detalhamento 31/12/21 R$ 31/12/20 R$
Resultado do Exercício (3.913.942,14) (445.551,62)
Resultado de Exercícios Anteriores (7.641.426,26) (14.180.490,50)
Ajustes de Exercícios Anteriores (290.651,57) 6.984.615,86
Total (11.846.019,97) (7.641.426,26)
O Resultado do Exercício foi, fortemente, impactado pelas despesas econômicas re-
gistradas no período. Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, 
tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios anterio-
res, conforme apresentado no quadro a seguir: 
Grupo 
Ba-
lanço 
Patri-
monial

Saldo em 
31/12/20

Detalhamento do Ajuste
valor de exer-
cício anterior 
ajustado em 

31/12/21Fato R$

Ativo 
Circu-
lante 22.776.631,96

Retificação Fat/Duplic. a 
Receber - Prestação de 

Serviços por não reconheci-
mento em exercício anterior. (2.265,73)
Retificação em Subvenções 

a Receber Não Processa-
das, por cancelamentos de 
restos a pagar não proces-

sados. (3.182.365,75) 19.592.000,48
Ativo 
Não 
Circu-
lante 9.230.263,25

Retificação em Subvenções 
a Receber Permanentes, 

por inscrição da dívida par-
celada. 2.761.373,73 11.991.636,98

Pas-
sivo 
Circu-
lante (22.102.157,66)

Retificação de salários por 
rescisão contratual no exer-

cício anterior. 3.758,62
Retificação de INSS sobre 
Salários por naõ utilização 

de saldo de RPN reconheci-
do no exercício anterior. 57.391,22

Retificação de Fornecedo-
res e Contas a Pagar Nacio-
nais por ajustes nos saldos 

de exercício anterior. 2.885.505,98
Retificação de Taxas por 

cancelamento de restos a 
pagar não processados. (589,00) (19.156.090,84)

Passi-
vo Não 
Circu-
lante (8.002.488,09)

Retificação de Contas a Pa-
gar - Parcelamento, por ins-

crição da dívida parcelada (2.822.420,27)
Retificação de Provisão 

para Indenizações Traba-
lhistas, por atulização no 

resgate de alvará no exercí-
cio anterior. 8.959,63 (10.815.948,73)

Efeito 
líquido (290.651,57)

Detalhamento Fonte de Recursos Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
R$ % R$ % R$ %

Pessoal e Encargos Tesouro Municipal 72.053.143,06 74,25 70.877.725,75 74,46 63.913.733,88 74,64
Pessoal e Encargos Própria 840.898,83 0,87 820.898,83 0,86 820.898,83 0,96
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação Tesouro Municipal 13.286.687,65 13,69 13.037.024,27 13,70 11.300.245,86 13,20
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação Multas de Trânsito 1.335.108,60 1,38 1.335.108,60 1,40 1.055.609,85 1,23
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação Própria 1.223.132,79 1,26 1.091.110,53 1,15 941.493,69 1,10
Outros Serviços de Terceiros Tesouro Municipal 4.942.522,61 5,09 4.882.201,61 5,13 4.615.746,75 5,39
Outros Serviços de Terceiros Própria 1.332.185,93 1,37 1.328.240,53 1,40 1.246.183,98 1,46
Locação de Mão de Obra Própria 328.592,14 0,34 328.592,14 0,35 307.098,74 0,36
Obrigações Tributárias e Contributivas Própria 769.228,81 0,79 561.799,41 0,59 561.799,41 0,66
Outras Tesouro Municipal 745.028,67 0,77 745.028,67 0,78 691.194,92 0,81
Outras Própria 180.571,66 0,19 180.571,66 0,19 180.106,06 0,21
Total 97.037.100,75 100,00 95.188.302,00 100,00 85.634.111,97 100,00
4.2. Balanço Financeiro. 4.2.1. Transferências Financeiras Recebidas. Os valo-
res registrados como Transferências Recebidas para a execução orçamentária são 
registrados no Balanço Financeiro na coluna ingressos e são provenientes da depen-
dência financeira com o Tesouro Municipal, alcançando o valor de R$ 88.903.025,42 
em 31/12/2021. 4.2.2. Restos a Pagar. Os valores inscritos em Restos a Pagar em 
31/12/2021, são demonstrados no Balanço Financeiro na coluna de ingressos como 
recebimentos extraorçamentários para fins de ajuste financeiro da parcela não paga 
da despesa orçamentária empenhada demonstrada na coluna de dispêndios. A com-
posição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está apresentada na 
tabela a seguir:

Detalhamento
Fonte de 
Recursos

RPP inscrito 
em 31/12/21

RPN inscrito 
em 31/12/21

R$ % R$ %

Pessoal e Encargos Sociais
Tesouro 

Municipal 6.963.991,87 72,89 1.075.417,31 58,17
Serviços de Tecnologia de 
Informação e Comunicação

Tesouro 
Municipal 1.736.778,41 18,18 249.663,38 13,50

Serviços de Tecnologia de 
Informação e Comunicação

Multas de 
Trânsito 279.498,75 2,93 - 0,00

Serviços de Tecnologia de 
Informação e Comunicação Própria 149.616,84 1,57 132.022,26 7,14

Outros Serviços de Terceiros
Tesouro 

Municipal 266.454,86 2,79 60.321,00 3,26
Outros Serviços de Terceiros Própria 80.553,42 0,84 1.745,40 0,09

Sentenças Judiciais
Tesouro 

Municipal - 0,00 100.000,00 5,41
Benefícios Assistênciais do 
Servidor

Tesouro 
Municipal 53.833,75 0,56 - 0,00

Locação de Mão de Obra Própria 21.493,40 0,22 - 0,00
Obrigações Tributárias 
e Contributivas Própria - 0,00 207.429,40 11,22
Outros Própria 1.968,73 0,02 22.200,00 1,20
Total 9.554.190,03 100 1.848.798,75 100
4.3. Balanço Patrimonial. Neste capítulo são apresentados os detalhamentos dos 
principais grupos desta demonstração. 4.3.1. Créditos a Curto Prazo. Os saldos 

registrados neste grupo referem-se aos créditos não recebidos até 31/12/2021, com 
expectativa de recebimento até 31/12/2022, sendo os principais detalhados a seguir:

Detalhamento 31/12/21 31/12/20
R$ R$

Prestação de Serviços-Intra 4.172.601,84 4.821.356,01
Empréstimos Concedidos 288.396,96 276.499,96
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo (919.960,61) (919.960,61)
Adiantamentos Concedidos 942.096,14 893.891,30
Tributos a Recuperar ou Compensar 188.333,31 110.099,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.188.848,45 2.133.589,75
Creditos e Valores a Receber - 
Intragovernamental

13.838.209,96 13.753.628,73

Créditos e Valores a Receber -Intra - 
Convênios

- 153.921,20

Outros Créditos e Valores 4.607,75 3.711,09
Total 20.703.133,80 21.226.736,48
4.3.2. Estoque. O saldo registrado nesse grupo refere-se à material de consumo, apre-
sentando o saldo de R$ 12.723,52 em 31/12/2020 e R$ 19.082,36 em 31/12/2021. 
4.3.3. Realizável a Longo Prazo. O valor apresentado neste grupo, na posição do 
exercício atual, refere-se a créditos com expectativa de recebimento após o término do 
exercício seguinte (31/12/2022) conforme o detalhamento apresentado a seguir:
Detalhamento 31/12/21 31/12/20

R$ R$
Depósitos e Cauções Prestadas 177.754,19 169.563,37
Tributos a Recuperar ou Compensar - União 295.209,04 231.791,97
Demais Créditos e Valores a longo Prazo - Intra 2.485.236,36 -
Total 2.958.199,59 401.355,34
O valor apresentado em “Demais Créditos a longo prazo – Intra” refere-se ao saldo 
de créditos por Subvenções Permanentes pelo parcelamento dos restos a pagar de 
2020 em 10 (dez) parcelas anuais, na ordem de 9/10 avos do parcelamento. 4.3.4. 
Investimentos. Os investimentos referem-se exclusivamente a participações societá-
rias adquiridas das empresas Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebrás e Telefônica 
Brasil S.A, que são avaliadas pelo método de custo, portanto sendo mantidas pelo seu 
valor histórico, apresentando o valor de R$ 44.013,03 em 31/12/2021 e 31/12/2020. 
4.3.5. Imobilizado. Os itens do ativo imobilizado estão detalhados da seguinte forma:

Bens Móveis Taxa Anual 
Depreciação %

Custo de aquisição 
em 31/12/21 R$

Depreciação em 
31/12/21 R$

Valor Líquido Contábil 
em 31/12/21 R$

Valor Líquido Contábil 
em 31/12/20 R$Detalhamento

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (*) 10 4.727.184,83 (4.526.248,90) 200.935,93 83.947,54
Mobiliário em Geral 10 1.449.108,02 (1.239.842,38) 209.265,64 314.577,99
Obras de Arte e Decoração 0 2.380,00 - 2.380,00 2.380,00
Equipamentos de Processamento de Dados 20 14.227.657,68 (13.957.735,04) 269.922,64 556.130,27
Total 20.406.330,53 (19.723.826,32) 682.504,21 957.035,80
Bens Imóveis - Custo de Aquisição
Terrenos - 2.086.041,31 - 2.086.041,31 2.086.041,31
Edificações 4 3.420.828,17 (3.420.828,17) - 93.190,99
Total 5.506.869,48 (3.420.828,17) 2.086.041,31 2.179.232,30
Imobilizado Total 2.768.545,52 3.136.268,10
4.3.6. Intangível. Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método do custo, deduzidos da amortização calculada pelas taxas máximas definidas pela entidade.

Detalhamento
Taxa Anual  

Amortização %.
Custo de aquisição em 

31/12/21 R$
Amortização em 

31/12/21 R$
Valor Líquido Contábil em 

31/12/21 R$
Valor Líquido Contábil em 

31/12/20 R$
Sistemas Aplicativos - Softwares 20 11.847.782,31 (7.553.951,93) 4.293.830,38 5.648.626,78
Total 11.847.782,31 (7.553.951,93) 4.293.830,38 5.648.626,78
4.3.7. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar. Estão re-
gistradas exclusivamente no Passivo Circulante, os salários, benefícios e os encargos 
correspondentes, sendo o saldo composto da seguinte forma:

Curto Prazo
Detalhamento 31/12/21 R$ 31/12/20 R$
Salários e Remunerações 3.098.540,61 3.058.938,80
Férias 5.332.546,51 5.210.586,29
Encargos Sociais - INSS 1.146.924,18 893.669,98
Encargos Sociais - FGTS 1.374.022,87 1.029.320,72
Total 10.952.034,17 10.192.515,79
4.3.8. Fornecedores e Contas a Pagar. Nesse grupo de contas, estão registradas as 
obrigações a pagar relativas, principalmente, a serviços prestados, materiais e bens 
entregues até o último dia do encerramento do exercício.

Curto Prazo Longo Prazo
Detalhamento 31/12/21 R$ 31/12/20 R$ 31/12/21 R$ 31/12/20 R$
Fornecedores e Contas a Pa-
gar - Consolidação (Terceiros) 6.672.498,21 7.574.746,00 2.540.178,25 -
Fornecedores e Contas
 a Pagar - Intra 24.318,34 17.743,21 - -
Total 6.696.816,55 7.592.489,21 2.540.178,25 -
Foi realizado o parcelamento das obrigações inscritas em Restos a Pagar até 
31/12/2020, estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 235 de 3 
de novembro de 2021, regulamentada pelo Decreto RIO nº 49831 de 26/11/2021 e 
Resolução Conjunta SMFP/PGM/CGM nº 18 de 13/12/2021. O parcelamento dessas 
obrigações está refletido na conta “Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais”, tendo 
o montante sido reclassificado do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente e 
considerado como Dívida Consolidada, sendo o valor de R$ 282.242,02 (10%), amor-
tizável até 31/12/2022 e R$ 2.540.178,25 (90%), amortizável após encerramento do 
exercício seguinte. 4.3.9. Obrigações Fiscais. Os valores registrados nessa conta 
referem-se às Obrigações Tributárias a Recolher, bem como parcelamentos de tributos 

efetivados, conforme quadro a seguir:
Detalhamento Curto Prazo

31/12/21 31/12/20
R$ R$

Obrigações Fiscais - União 83.483,77 100.463,06
Obrigações Fiscais - Estados 6.465,00 1.851,00
Obrigações Fiscais - Municípios 4.228,05 4.228,05
Total 94.176,82 106.542,11
4.3.10. Demais Obrigações. Com exigibilidade de Curto prazo, apresenta os seguin-
tes valores:

Curto Prazo
Detalhamento 31/12/21 R$ 31/12/20 R$
Consignatários Diversos 244.304,21 157.872,64
Pensão Alimentícia 62.807,02 69.549,96
Cauções - Conta Específica 443.223,68 385.590,16
Retenções Diversas-Outras 65.544,02 22.957,57
Retenções Diversas-Intra 70.831,28 992,68
IRRF sobre Folha de Pagamento 2.307.931,85 2.323.921,75
INSS S/ Proventos Trabalhistas 335.381,02 318.042,09
Receita a Apropriar-Outras 485.122,05 646.829,40
Convênios a Executar-Intra 284.998,56 284.854,30
Total 4.300.143,69 4.210.610,55
4.3.11. Provisões. Estão registrados, na conta de Provisões exclusivamente a Longo 
Prazo, os valores referentes a ações judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis, que represen-
tam obrigações correntes provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam pos-
sibilidade de perdas consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, 
tendo sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica, 
conforme tabela a seguir: 

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante 23.053.093,93 22.776.631,96
Caixa Equivalente de Caixa 2.330.877,77 1.527.473,64
Créditos Realizáveis a Curto Prazo 20.703.133,80 21.226.736,48
Estoques 19.082,36 12.723,52
VPD Pagas Antecipadamente - 9.698,32

Ativo Não Circulante 10.064.588,52 9.230.263,25
Realizável a Longo Prazo 2.958.199,59 401.355,34
Investimentos 44.013,03 44.013,03
Imobilizado 2.768.545,52 3.136.268,10
Intangível 4.293.830,38 5.648.626,78

Total do Ativo 33.117.682,45 32.006.895,21

31/12/2021 31/12/2020
Receita Bruta 98.324.796,86 101.489.785,06
Receita Econômica com
 Exploração de Bens e Serviços 6.602.627,63 6.120.655,03
Subvenções 91.722.169,23 95.369.130,03
Deduções da Receita Bruta (808.411,80) (728.842,28)
Impostos e Contribuições (808.411,80) (728.842,28)
Receita Líquida de Vendas e Serviços 97.516.385,06 100.760.942,78
Lucro/(Prejuízo) Bruto 97.516.385,06 100.760.942,78
(-) Despesas Administrativas e Tributárias (96.269.184,61) (98.972.154,06)
Pessoal e Encargos (73.747.662,59) (74.614.329,07)
Uso de Material de Consumo (63.807,82) (173.050,76)
Contratação de Serviços (22.326.024,06) (24.052.403,64)
Tributárias (131.690,14) (132.370,59)
Resultado Financeiro Líquido 9.786,87 (68.198,58)
Receitas Financeiras 114.482,64 57.283,34
Despesas Financeiras (104.695,77) (125.481,92)
Resultado com Avaliação Patrimonial (1.460.361,43) (876.087,41)
Depreciação, Amortização e Exaustão (1.859.607,98) (1.784.602,72)
Desvalorização e Perda de Ativos - (53,46)
Reversão de Provisões e Ajuste com Perdas 399.246,55 908.568,77
Outras Despesas e Receitas Operacionais (3.710.568,03) (1.290.054,35)
Outras Receitas Operacionais 120.069,98 33.759,51
Outras Despesas Operacionais (3.830.638,01) (1.323.813,86)
Resultado Operacional (3.913.942,14) (445.551,62)
(=) Lucro/ (Prejuízo) antes do
 Imposto de Renda e da Contribuição Social (3.913.942,14) (445.551,62)
(=) Lucro / (Prejuízo)Líquido do Período (3.913.942,14) (445.551,62)
Quantidade de Ações/Lote 5.000,00 5.000,00
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$ (782,7884) (89,1103)

Especificação Patrimônio Social / Capial Social Resultados Acumulados Total
Saldo Inicial do Exercício Anterior 9.543.675,72 (14.180.490,50) (4.636.814,78)
Ajustes de Exercícios Anteriores - 6.984.615,86 6.984.615,86
Aumento de Capital - - -
Resultado do Exercício (445.551,62) (445.551,62)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual 9.543.675,72 (7.641.426,26) 1.902.249,46
Ajustes de Exercícios Anteriores - (290.651,57) (290.651,57)
Aumento de Capital - - -
Resultado do Exercício (3.913.942,14) (3.913.942,14)
Saldo Final Exercício Atual 9.543.675,72 (11.846.019,97) (2.302.344,25)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Ingressos 95.338.948,39 104.533.713,98
Receita de Serviços 6.188.073,21 3.223.919,30
Remuneração das Disponibilidades 72.390,79 15.037,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias 175.458,97 46.348,92
Transferências recebidas 88.903.025,42 101.248.408,45

Desembolsos (94.400.944,26) (103.399.632,96)
Pessoal e demais despesas (93.696.284,48) (103.399.632,96)
Outras desembolsos operacionais (704.659,78) -

Fluxo de caixa líquido das atividades
 operacionais (I) 938.004,13 1.134.081,02
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Desembolsos (134.600,00) -
Aquisição de ativo não circulante (134.600,00) -

Fluxo de caixa líquido das atividades
 de investimento (II) (134.600,00) -
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Fluxo de caixa líquido das atividades
 de financiamento (III) - -
Geração Líquida de Caixa e
 Equivalente de Caixa (I+II+III) 803.404,13 1.134.081,02
Caixa e Equivalente de caixa inicial 1.527.473,64 393.392,62
Caixa e Equivalente de caixa final 2.330.877,77 1.527.473,64

Conciliação entre o Resultado Líquido
 e o Fluxo de Caixa
Líquido das Atividades das Operações
Resultado do Exercício (3.913.942,14) (445.551,62)
Ajustes de Conciliação do Resultado
 do Exercício com os Fluxos
 de Atividades Operacionais 4.851.946,27 1.579.632,64
Itens de Resultado que Não Afetam
 os Fluxos Operacionais 4.644.170,04 1.553.071,87
Depreciação, Amortização e Exaustão 1.859.607,98 1.784.602,72
Provisão para Contingências e Perdas de 
Créditos 3.830.638,01 1.323.813,86
Perdas Involuntárias com Bens
 do Imobilizado e Intangível - 53,46
Reversão de Provisão para Contingências (399.246,55) (908.568,77)
Receita Diferida (646.829,40) (646.829,40)

Acréscimos/Reduções por Variação
 nos Ativos Operacionais (2.455.648,84) 3.615.612,04
Ativo Circulante (2.438.749,82) 3.708.630,22
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empréstimos
 e Financiamentos Concedidos) (2.442.089,30) 3.703.249,62
Estoques (6.358,84) (1.929,65)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas 
Antecipadamente 9.698,32 7.310,25
Ativo Não Circulante (16.899,02) (93.018,18)
Realizável a Longo Prazo (16.899,02) (93.018,18)

Acréscimos/Reduções P/Variação
 nos Passivos Operacionais 2.663.425,07 (3.589.051,27)
Passivo Circulante 2.663.425,07 (2.817.845,89)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
 e Assistenciais.a Pagar a C/Prazo 820.668,22 96.657,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.707.591,30 (3.113.846,45)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (12.954,29) 47.002,81
Provisões a Curto Prazo (103.120,65) -
Demais Obrigações a Curto Prazo 251.240,49 152.340,59
Passivo Não Circulante - (771.205,38)
Provisões a Longo Prazo - (124.375,98)
Resultado Diferido - (646.829,40)

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
 Operacionais Conciliados 938.004,13 1.134.081,02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R$)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante 22.043.171,23 22.102.157,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
 Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 10.952.034,17 10.192.515,79
Fornecedores e contas a Pagar Curto Prazo 6.696.816,55 7.592.489,21
Obrigações Fiscais Curto Prazo 94.176,82 106.542,11
Demais Obrigações a Curto Prazo 4.300.143,69 4.210.610,55

Passivo Não Circulante 13.376.855,47 8.002.488,09
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo 2.540.178,25 -
Provisões a Longo Prazo 10.836.677,22 7.517.366,04
Resultado Diferido - 485.122,05

Patrimônio Líquido (2.302.344,25) 1.902.249,46
Patrimônio Social e Capital Social 9.543.675,72 9.543.675,72
Resultados Acumulados (11.846.019,97) (7.641.426,26)

Total do Passivo 33.117.682,45 32.006.895,21
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5. Outras Informações. 5.1 Contingências. São apresentadas no quadro a seguir as 
contingências não registradas no Passivo Patrimonial:
Detalhamento 31/12/21 R$
Contingências Passivas
Riscos Trabalhistas 675.000,00
Riscos de Ações Cíveis 15.000,00
Total 690.000,00
5.2. Conciliação do Superávit/ Déficit Financeiro. No quadro seguinte é apresenta-
da a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que 
servem de auxílio para apuração do superávit ou déficit financeiro do exercício. 
Balanço Patrimonial - Conciliação 2021 R$
Ativo Financeiro 13.173.882,95
Passivo Financeiro 11.280.533,14
Superávit/Déficit Financeiro 1.893.349,81
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado
 no Bal. Patrimonial 1.025.502,98
Saldo de RPN 2020 a cancelar 217.606,08
RPP inscrito, pago financeiramente em 2018,
 que será pago orçament. em 2022 172.952,27
RPP inscrito, pago financeiramente em 2021,
 que será pago orçament. em 2022 534.701,01
RPN inscrito, pago financeiramente em 2021,
 que será pago orçament. em 2022 831,44
Valor pago financeiramente em 2021
 e será regularizado orçamentariamente em 2022 (1.460,41)
Valor inscrito em RPP 2018, pago financeiramente
 em 2018 e será pago orçament. em 2022 1.287,62
Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2017,
 que será pago orçament. em 2022 88,91
Desconto de INSS em rescisões diversas
 que não constaram em SEFIP, sem execução (992,36)
Valor pago orçamentariamente em 2021,
 que será pago financeiramente em 2022 (57.167,73)
Superávit/ Déficit Financeiro 1.893.349,81
5.3 Conciliação da Receita Bruta. Apresentada a seguir a conciliação a partir do resul-
tado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício para chegar 

ASSINATURAS
Claudio Luna Borges Fonseca - Diretor Presidente - 083.735.677-63

Claudio Albuquerque de Oliveira  - Diretor de Administração e Finanças - 841.977.907-59
Patricia Luiz Ferreira - Contadora - 092.426.697-09 - CRC/RJ 116033-O-7

à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o previsto na NBC TG 
47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Detalhamento
Saldo 31/12/21 

R$
Saldo 31/12/20 

R$
Receita da Venda de Bens e Serviços 6.602.627,63 6.120.655,03
Subvenções PCRJ 91.722.169,23 95.369.130,03
Receita Financeira 114.482,64 57.283,34
Reversão de Provisões
 e Ajuste de perdas 399.246,55 908.568,77
Outras Receitas Operacionais 120.069,98 33.759,51
Receita Bruta Contábil 98.958.596,03 102.489.396,68
(-) Reversão de Provisões 
e Ajuste de perdas (399.246,55) (908.568,77)
Receita Bruta Tributável 98.559.349,48 101.580.827,91
6. Partes Relacionadas. A IPLANRIO mantém em suas transações comerciais e ope-
racionais as seguintes ligações com: • o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas 
para custeio das atividades; • o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, pelos contratos comerciais celebrados pela empresa com órgãos da Prefeitura 
que são subsidiadas com recursos do Tesouro para a manutenção dos serviços contra-
tados; • o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento 
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a Folha de Pagamento e dos impos-
tos diretos, Imposto sobre Serviços - ISS e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU; 
• com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A- Imprensa da Cidade, pelos serviços 
de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e por serviços 
gráficos de confecção de cartões de visita, entre outros; 6.1. Efeitos de Transações 
com Partes Relacionadas nos saldos do Ativo e Passivo. Os saldos patrimoniais 
em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas estão detalhados a seguir:

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - SISTEMA DE CONTABILIDADE MUNICIPAL
IPLANRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ nº 73.214.439/0001-90 

Detalhamento 
Restos a Receber / (Restos a Pagar)

Parte  
Relacionada 31/12/21 R$ 31/12/20 R$

Contas do Ativo INTRA 18.010.811,80 18.728.905,94
Restos a Receber - Subvenções PCRJ13.838.209,96 13.907.549,93
Restos a Receber
 - Serviços Prestados

PCRJ/ 
Indiretas 4.172.601,84 4.821.356,01

(-) Contas do Passivo INTRA (384.376,23) (307.818,24)
Fornecedores e Contas a Pagar
 Nacionais a Curto Prazo - Intra PCRJ (24.318,34) (17.743,21)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
 com os Municípios - Intra PCRJ (4.228,05) (4.228,05)
Valores Restituíveis - Intra PCRJ (70.831,28) (992,68)
Outras Obrigações a Curto
 Prazo - Intra PCRJ (284.998,56) (284.854,30)
Efeito Líquido a Receber/(Pagar) 17.626.435,57 18.421.087,70
6.2. Efeitos de Transações com Partes Relacionadas em contas do Resultado 
do Exercício. Os saldos acumulados em 31/12/2021 envolvendo partes relacionadas 
estão detalhados a seguir:
Detalhamento  
Receita/Despesa 
 no Resultado do Exercício

Parte  
Relacionada 31/12/21 R$ 31/12/20 R$

Total Receitas 96.869.555,66 100.842.955,66
Receita da Venda
 de Bens e Serviços

PCRJ/ 
Indiretas 5.147.386,43 5.473.825,63

Subvenções Reconhecidas PCRJ 91.722.169,23 95.369.130,03
(-) Total Despesas (141.510,17) (145.995,25)
(-) Serviços de Terceiros
 - Pessoa Jurídica - Intra Indiretas (40.676,78) (49.259,44)
(-) Impostos - Intra PCRJ (100.833,39) (96.735,81)
Efeito Líquido no Resultado
 do Exercício-Lucro/(Prejuízo) 96.728.045,49 100.696.960,41
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