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Dólar tem nova 
valorização e 
mira paridade 
com euro

O dólar ampliou os ganhos no 
final do pregão desta quarta-feira, 
com o euro continuando a se en-
fraquecer. A moeda europeia caiu 
abaixo de US$ 1,06 pela primeira 
vez desde 2017, em meio a cres-
centes preocupações com uma 
desaceleração econômica na re-
gião.

No final das negociações de 
Nova York, o euro foi cotado a 
US$ 1,0563, ante US$ 1,0647 na 
sessão anterior. A libra esterlina 
também caiu, para US$ 1,2541; na 
terça-feira, a moeda britânica foi 
negociada a US$ 1,2589, informa 
a agência de notícias Xinhua.

O índice do dólar, que mede 
o dólar em relação aos seis prin-
cipais pares, subiu 0,63%, para 
102,9540, após um aumento de 
0,54% na sessão anterior.

O enfraquecimento europeu 
pode levar a moeda norte-ame-
ricana a atingir a paridade com 
o euro pela primeira vez em du-
as décadas, quando a cotação fi-
cou em US$ 1,02, de acordo com 
a Reuters. Bancos ouvidos pela 
agência rebaixaram as previsões 
para o euro, mas ainda não têm a 
paridade na mira.

Enquanto isso, especialistas 
russos estão trabalhando em um 
projeto para criar um sistema mo-
netário e financeiro de dois ciclos 
no país, disse o secretário do Con-
selho de Segurança, Nikolay Pa-
trushev, nesta terça-feira, em en-
trevista à Rossiyskaya Gazeta.

O projeto envolve a moeda rus-
sa com ouro e uma série de mer-
cadorias que representam um va-
lor monetário.

Produção de derivados está 
10% abaixo da década passada
Faltam investimentos para elevar refino no Brasil

Por falta de investimentos 
no setor de combustíveis, 
a capacidade instalada de 

refino do Brasil está estaciona-
da em 2.360 mil barris/dia desde 
2016. O volume de produção de 
derivados também se estabilizou 
desde 2017, na faixa de 1,8 mil 
barris por dia, abaixo do patamar 
de 2 mil barris /dia registrado en-
tre 2010 e 2016.

Os cálculos foram feitos pelo 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-

nômicos (Dieese/subseção da 
Federação Única dos Petrolei-
ros).

Nesta terça-feira, estudo do 
Observatório de Política Fiscal 
do FGV Ibre revelou que a Pe-
trobras havia programado inves-
timentos de R$ 126,1 bilhões em 
2021, porém investiu apenas R$ 
47,8 bilhões, 38% do previsto. 
Historicamente, os percentuais de 
aplicação pelas empresas estatais 
tendem a ser superiores a 90%, 
informa o Observatório.

O levantamento feito pelo 
Dieese para a FUP mostra ainda 
a perda de poder de compra do 
brasileiro diante dos reajustes dos 
preços de combustíveis. Em 2022, 
um salário mínimo compra apenas 
11 botijões de gás de 13 quilos, 
abaixo dos 16 botijões em 2012. 
Na gasolina, em 2022, são em mé-
dia 167 litros, volume inferior aos 
227 litros de dez anos atrás. E no 
diesel, os atuais 180 litros estão 
muito aquém dos quase 300 litros 
do período anterior. Página 19

Fertilizantes: Brasil na contramão dos 
grandes produtores do agronegócio
País não estimula produção local; demais exportam

O conflito entre Rússia 
e Ucrânia explicitou a 
dependência do agro-

negócio brasileiro à importação 
de fertilizantes. Quase 30% desse 
insumo, crucial na cadeia produti-
va do agronegócio brasileiro, vem 
da Rússia e da Bielorrússia, dois 
países que vêm sofrendo sanções 
econômicas por nações ociden-
tais.

A crise expôs ainda que o Bra-
sil está na contramão dos princi-
pais países do agronegócio. Entre 
os cinco maiores do agronegócio 
(além do Brasil, EUA, China, Rús-
sia e Índia), nosso País é o único 
que não adota nenhuma política 
de integração com a produção lo-
cal de insumos.

“Hoje o Brasil importa 90% 
dos fertilizantes de que necessi-
tamos para a produção local. Só 
nós fazemos isso; todos os paí-
ses que concorrem com o Brasil 
no agronegócio não têm esse ti-
po de estratégia. Pelo contrário. 
China, EUA e Rússia são gran-
des exportadores de fertilizantes 
também”, alertou José Carlos 
Polidoro, da Embrapa Solos, em 
audiência pública realizada nesta 
terça-feira na Comissão de Rela-
ções Exteriores (CRE) do Sena-
do.

André Cordeiro, diretor de 
Relações Institucionais da As-
sociação Brasileira de Indústrias 
Químicas (Abiquim), pediu que o 
Congresso Nacional não aprove 

a MP 1.095/2021, medida provi-
sória ainda em análise na Câmara 
dos Deputados. Essa MP acaba 
com incentivos para a indústria 
química.

“A indústria química está so-
frendo com uma tentativa de 
elevação da sua carga tributá-
ria. Hoje está em tramitação 
[na Câmara] a MP 1.095/2021, 
que eleva a PIS/Cofins de toda 
a indústria química, inclusive da 
produtora de nitrogenados; ele-
va a PIS/Cofins de 7,16% para 
9,25%. Já houve uma elevação 
de 5,6% para 7,16% do ano pas-
sado para cá. E agora essa MP 
tenta elevar para 9,25%”, afir-
mou Cordeiro, segundo a Agên-
cia Senado.

Câmara aprova 
Auxílio de  
R$ 400 
permanente

A Câmara dos Deputados 
aprovou o texto-base da Medida 
Provisória 1076/21, que institui 
um benefício extraordinário pa-
ra complementar o valor do Au-
xílio Brasil até este chegar a R$ 
400 por família. O complemento 
valeria para este ano, mas o rela-
tor da MP, deputado João Roma 
(PL-BA), aceitou emenda do de-
putado Hugo Motta (Republica-
nos-PB) e tornou permanente o 
benefício extraordinário.

Estimativas citadas pelo autor 
da emenda indicam a necessidade 
R$ 41 bilhões ao ano para bancar 
a perenidade do benefício, quase 
o mesmo valor usado para pagar 
o Auxílio Brasil (R$ 47,5 bilhões).

O Plenário da Câmara ainda 
analisava, na noite desta quarta-
-feira, os destaques apresentados 
pelos partidos na tentativa de fa-
zer mudanças no texto, de acordo 
com a Agência Câmara. O texto 
ainda terá de passar pelo Senado.

De acordo com o parecer, o 
benefício complementar integrará 
o conjunto de benefícios criados 
pela Lei 14.284/21. Segundo o 
relator, a inclusão tem o objetivo 
de aumentar o valor de emprésti-
mo que o beneficiário pode obter 
dando como garantia os valores a 
receber na modalidade de crédito 
consignado, permitida pela MP 
1106/22.

Inflação se 
aproxima de 
9% nos países 
emergentes

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) espera que a inflação 
nas economias avançadas atingirá 
5,7%, a maior alta em 38 anos, 
enquanto os aumentos de preços 
nos mercados emergentes e eco-
nomias em desenvolvimento ace-
lerarão para 8,7%, o mais rápido 
desde a crise financeira global em 
2008. As taxas vão desacelerar no 
próximo ano, para 2,5% e 6,5%, 
respectivamente, projeta o FMI.

O IPCA-15, que mede a prévia 
da inflação oficial, ficou em 1,73% 
em abril, a maior variação mensal 
desde fevereiro de 2003 e a maior 
taxa para um mês de abril des-
de 1995. Com o resultado, o IP-
CA-15 acumula alta de 4,31% no 
ano e supera os 12 no acumulado 
em 12 meses. Página 3
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Desde 2003, volu-
me de comércio 
cresceu 17 vezes

Cooperação promissora entre a China e os países de língua portuguesa
Por Tian Min

Poucas semanas 
atrás, foi realiza-
da com sucesso 

em Macau a Reunião Ex-
traordinária Ministerial do 
Fórum para a Cooperação 
Econômica e Comercial 
entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa (Ma-
cau), também conhecido 
como Fórum de Macau. O 
primeiro-ministro do Con-
selho de Estado da China, 
Li Keqiang, estava presente 
e fez um discurso, de for-
ma virtual, na cerimônia de 
abertura. O evento, sob o 
tema principal “Um Mun-
do sem Pandemia, Um De-
senvolvimento Comum”, 
contou com a participação 
online e presencial de au-
toridades dos governos da 
China e de oito países de 
língua portuguesa: Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-
-Bissau, Moçambique, Por-
tugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor-Leste.

O Fórum de Macau é um 
mecanismo multilateral de 
cooperação intergoverna-
mental criado em Macau, 
em outubro de 2003, com 
o objetivo de fomentar e 
desenvolver os laços eco-
nômicos e comerciais entre 
a China e os países lusó-

fonos. Ao longo dos anos, 
desempenhando o papel de 
Macau como plataforma 
de laços entre a China e os 
países lusófonos, o Fórum 
de Macau logrou resultados 
frutíferos na promoção do 
progresso comum do inte-
rior da China, de Macau e 
dos países de língua portu-
guesa. 

A influência do Fórum 
de Macau se aumenta. São 
Tomé e Príncipe, depois 
do restabelecimento das 
relações diplomáticas com 
a China, tornou-se oficial-
mente membro do Fórum 
em 2017. Este ano, a Gui-
né Equatorial foi aprovada 
como o 10º país integrante, 
englobando, assim, todos 
os países que têm o portu-
guês como idioma oficial. 
Através de intensas parce-
rias com a comunidade in-
ternacional nas áreas como 
combate à pandemia, even-
tos e exposições, comércio, 
finanças, cultura, turismo 
e empreendedorismo ju-
venil, o Fórum conquista 
um reconhecimento inter-
nacional cada vez maior 
e torna-se um importante 
pilar para a construção de 
uma “comunidade de futu-
ro compartilhado” entre a 
China e os países de língua 
portuguesa.

A cooperação econômi-
ca e comercial se expande. 
Nos últimos anos, a coo-
peração econômica e co-
mercial entre a China e os 
países lusófonos superou 
as adversidades impos-
tas por fatores como Co-
vid-19 e registrou rápido 
crescimento, demonstran-
do resiliência e potencial. 
Em 2021, o volume de co-
mércio entre a China e os 
países lusófonos ultrapas-
sou o patamar de US$ 200 
bilhões, 17 vezes maior do 
que o de 2003, quando o 
Fórum foi criado. Até o 
final de 2021, o estoque 
de investimentos chineses 
nos países lusófonos foi 
superior a US$ 86 bilhões, 
em domínios e formas ca-
da vez mais diversificados.

A parceria econômica 
e comercial China–Bra-
sil se consolida. Nos úl-
timos anos, as relações 
China–Brasil continuam a 
avançar de forma estável e 
saudável, com resultados 
frutíferos nas cooperações 
pragmáticas, que é jus-
tamente um reflexo vivo 
da parceria de benefícios 
mútuos e win-win entre a 
China e os países lusófo-
nos. Em 2021, apesar dos 
impactos negativos da Co-
vid-19, o comércio bilate-

ral aumentou 36,2% para 
atingir um novo recorde 
histórico de mais de US$ 
160 bilhões, conforme es-
tatísticas da Administra-
ção-Geral de Aduanas da 
China. A China tem sido o 
maior parceiro comercial 
do Brasil por 13 anos con-
secutivos e é também uma 
das principais fontes de in-
vestimentos do país.

A cooperação entre a 
China e os estados brasi-
leiros se destaca. Os es-
tados do Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Bahia e Es-
pírito Santo são entusias-
tas e confiantes em reali-
zar cooperação econômica 
e comercial com os parcei-
ros chineses.

As empresas chinesas 
venceram fatores desfavo-
ráveis, como a pandemia, 
para ampliar sua atuação 
no mercado brasileiro com 
novas operações: a State 
Grid mantém em função 
estável as linhas de trans-
missão de ultra-alta tensão 
de Belo Monte, a CNOOC 
e a CNODC são sócias na 
exploração de petróleo no 
campo de Búzios, o con-

sórcio chinês entre CCCC 
e CR20 ganhou a licitação 
para construir a Ponte Sal-
vador-Itaparica, e já foram 
iniciadas as obras do Com-
plexo Eólico Tanque Novo 
da CGN Brasil e do mono-
trilho de Salvador com tec-
nologia da BYD.

Além de ganhar mais es-
paço para seus negócios, 
empresas chinesas também 
atuam ativamente para cum-
prir suas responsabilidades 
sociais, trazendo bem-estar 
à população local e impul-
so ao desenvolvimento 
econômico e social. Desde 
fevereiro, o município de 
Petrópolis foi atingido du-
as vezes pelas enchentes e 
deslizamentos. Seguindo a 
tradição de oferecer ajudas 
e solidariedades às pessoas 
em dificuldade, as empre-
sas e comunidade chinesas 
na área de jurisdição do 
Consulado Geral da China 
doaram vários lotes de ma-
teriais ao povo na área afe-
tada, revelando a profunda 
amizade entre os povos chi-
nês e brasileiro. 

Diante da turbulência na 
conjuntura internacional e 
regional, das novas ondas 
de contágio da Covid-19 e 
do aumento de fatores de 
incerteza e instabilidade na 
economia mundial, a segu-

rança de todos os países es-
tá entrelaçada e interdepen-
dente. A cooperação entre a 
China e os países de língua 
portuguesa enfrenta desa-
fios sem precedentes, assim 
como tremendas oportuni-
dades.

No primeiro trimestre 
deste ano, o PIB chinês 
cresceu 4,8% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Apesar de uma 
pressão maior de desacele-
ração, a economia chinesa 
mantém a base sólida e a 
tendência promissora inal-
terada a longo prazo. O 
crescimento sadio e estável 
da economia chinesa pro-
porcionará um mercado 
mais amplo e maiores opor-
tunidades para o Brasil e os 
demais países do mundo. 
Estamos dispostos a conti-
nuar a fazer esforços junto 
com o Brasil e outros paí-
ses lusófonos para superar 
dificuldades, aprofundar a 
cooperação pragmática em 
vários campos, intensificar 
as cooperações no âmbito 
do Fórum de Macau e dar 
maiores contribuições para 
construir a comunidade de 
futuro compartilhado da 
humanidade.

Tian Min é cônsul-geral da China no 
Rio de Janeiro.

Brasília em festa
Por Isaac Roitman

É bastante comum se 
receber notícias de 
nossa capital, com 

perplexidade e preocupa-
ções. Tentarei convencer os 
leitores que Brasília é uma 
fonte de inspiração e cele-
bração. Em abril de 2022 
comemoramos 62 anos da 
criação de nossa capital e 
também 60 anos de nossa 
querida Universidade de 
Brasília (UnB), e também 
nesse ano o centenário de 
Darcy Ribeiro, que, em par-
ceria com Anísio Teixeira, 
implantou a UnB.

É pertinente lembrar o 
pensamento de Juscelino 
Kubitschek feito em 1956: 
“Deste Planalto Central, 
desta solidão que em breve 
se transformará em cérebro 
das altas decisões nacionais, 
lanço os olhos mais uma 
vez sobre o amanhã do meu 

país e antevejo esta alvora-
da com fé inquebrantável e 
uma confiança sem limites 
no seu grande destino.”

Temos todos, brasilien-
ses de nascimento ou de 
adoção, um compromis-
so com os fundadores da 
capital que deve ser uma 
cidade laboratório e espa-
lhar as iniciativas virtuosas 
para todo o Brasil. Ainda 
estamos muito longe de 
termos um Brasil feliz e 
justo. Para superar as cri-
ses, em todas as dimen-
sões, precisamos implan-
tar, desde os primeiros 
anos de vida, uma educa-
ção para a cidadania onde 
as práticas pedagógicas 
devem estimular o pensa-
mento, a criatividade, as 
práticas sociais civilizadas 
e a crítica argumentada. 
Virtudes e hábitos tais co-
mo, solidariedade, ética, 
bondade, respeito a diver-

sidade, respeito ao meio 
ambiente, compaixão e 
amor devem ser implanta-
das e cultivadas.

Essas ideias já eram de-
fendidas por Anísio Teixei-
ra que pregava que a socie-
dade democrática deve ser 
forjada através da escola. 
Devemos ser otimistas e 
crer no aperfeiçoamento 
da democracia. A demo-
cracia brasileira precisa ser 
preservada, fortalecida e 
consolidada em um pro-
cesso de construção que 
é de responsabilidade de 
todos nós. 

Desde a sua fundação, a 
UnB procurou ser inovado-

ra. Em 1986, foi a primei-
ra universidade brasileira a 
criar um Centro de Estudos 
Avançado Multidisciplina-
res, o CEAM, estimulando 
a criação de centros seme-
lhantes em outras universi-
dades do país.

Um outro aspecto que 
indica um pioneirismo da 
UnB foi o estabelecimento 
de medida que favorece os 
direitos humanos e o com-
bate da discriminação racial 
dos afrodescendentes e de 
povos originários com o 
benefício de cotas e vagas 
indicadas para acesso à uni-
versidade. Esse acesso cola-
borou na ascensão de mui-
tos estudantes que, de outro 
modo, não ingressariam em 
curso superior.

A UnB, além de seu 
campus Darcy Ribeiro, im-
plantou campus em Cei-
lândia, Gama e Planaltina, 
ampliando seus laços com 

a sociedade de Brasília e 
de sua área de influência 
geográfica. A UnB foi a 
primeira Universidade fe-
deral a implantar cotas para 
afrodescendentes e de ori-
gem ancestral. Esse acesso, 
foi inédito no país inteiro e 
colaborou na ascensão de 
muitos estudantes que, de 
outro modo, não ingressa-
riam em curso superior.

Pode-se afirmar que, 
sempre necessária e essen-
cial, a Universidade deu um 
passo importante para en-
frentar o desafio reduzindo 
as desigualdades econômi-
cas e sociais, tornando-se 
mais inclusiva, como apon-
tava sempre o seu primeiro 
reitor, Darcy Ribeiro.

O grande desafio é que 
os jovens e toda a socieda-
de brasileira defendam esse 
tesouro, esse valioso pa-
trimônio brasileiro que é a 
Universidade Pública. Para 

a Universidade Pública, o 
grande desafio é a consoli-
dação da responsabilidade 
social em seus formandos e 
a produção do saber que se-
rá o instrumento para con-
quista da equidade social do 
povo brasileiro. Assim esta-
remos plantando um futuro 
virtuoso para o Brasil.

Vivas à UnB e a Brasília. 
Lembremos o pensamento 
do grande geógrafo Milton 
Santos, que pode indicar os 
caminhos do futuro dessa 
linda, necessária e sexage-
nária Universidade e de sua 
linda capital Brasília: “A coi-
sa mais importante para os 
brasileiros é inventar o Bra-
sil que nós queremos.”

Isaac Roitman é professor emérito da 
Universidade de Brasília, pesquisador 

emérito do CNPq, membro da Acade-
mia Brasileira de Ciências e membro 
do Movimento 2022-2030 o Brasil e 

o Mundo que queremos.

Comemoramos 62 
anos da criação 

de nossa capital e 
também 60 anos 

da UnB
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É o lucro, estúpido

O jornal britânico The Guardian analisou registros 
de 100 corporações norte-americanas na SEC (a 

Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) 
e descobriu que os lucros líquidos disponíveis no último 
trimestre de 2021 aumentaram em média 49% na com-
paração com igual período de 2019 – antes da pandemia, 
portanto. “Esses aumentos ocorreram quando as empre-
sas sobrecarregaram os clientes com preços mais altos 
e todas, exceto dez, executaram programas maciços de 
recompra de ações ou aumentaram os dividendos para 
enriquecer os investidores” (alguém aí notou um sorriso 
amarelo enquanto executivos falavam em ESG?)

Os aumentos dos lucros ficaram muito acima da infla-
ção e mesmo do reajuste dos custos de matérias-primas. 
Houve alta de até 111.000%, e muitos acima de 100% – 
caso da Amazon (333%), Chevron (144%) e Steel Dynam-
ics (809%).

Não chega a ser exceção, nem surpresa. O mundo 
vivencia nas últimas décadas uma “consolidação” nas 
grandes empresas, eufemismo para redução do número de 
concorrentes e formação de oligopólios ou monopólios. 
A promessa é de ganhos de produtividade e sinergia, e a 
entrega é preço mais alto com o domínio de mercado.

As corporações, com ações em Bolsa de Valores, 
enquanto gastam lábia falando no compromisso com as  
“partes interessadas” (stakeholders), visam aumentar lucros, 
pagar mais dividendos para acionistas e bônus para execu-
tivos, valorizar as ações e assim conseguir engolir outras 
corporações.

Os lucros das grandes empresas no Brasil não se com-
portaram de maneira diferente.

Ganho na fome

A Cargill teve lucro líquido de pouco mais de US$ 4,93 
bilhões em seu ano fiscal de 2021, um aumento de 64% 
em relação aos US$ 3 bilhões no ano fiscal de 2020 e bem 
acima do recorde anterior de US$ 3,95 bilhões estabeleci-
do em 2008, no auge do superciclo das commodities.

Estrela sobe

O PT-RJ realizará neste sábado o Grande Encontro 
Defesa do Rio, que marcará o lançamento da pré-candi-
datura ao Senado do presidente da Alerj, André Ceciliano. 
Será no Via Music Hall (antiga Via Show), na Via Dutra, 
em São João de Meriti, a partir das 10h.

Aprendiz

O principal problema não é Bolsonaro trabalhar 20% 
a menos que um estagiário, como mostrou estudo. O 
grande risco é ele ser efetivado.

Rápidas

Nesta sexta, o realizador do Rua Walls, Caique Tor-
rezão, participa do painel “A arte como ferramenta de 
transformação nas cidades” no Rio2C, evento sobre tec-
nologia e inovação que acontece na Cidade das Artes, na 
Barra da Tijuca *** O grupo Voluntários Engajados (ins-
tagram.com/voluntariosengajados) há 8 anos realiza ações 
com crianças internadas em hospitais públicos no Rio de 
Janeiro, distribuindo itens de higiene e brinquedos *** O 
CEU – Ciclo Empreendedor Universitário vai discutir so-
bre “Empreendedor das comunidades do Rio de Janeiro”, 
pelo Youtube, às terças de maio, a partir das 19h: youtube.
com/c/CEUCicloEmpreendedorUniversitário *** Diogo 
Nogueira sobe a serra fluminense 7 de maio com o show 
Samba de Verão, no resort Le Canton, em Teresópolis. Para 
os hóspedes, o evento já está incluído na estadia. Não 
hóspedes devem comprar o ingresso no site da Sympla.

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

IPCA-15 de abril é visto como  
uma esperança para dias melhores
Índice de 1,73% está abaixo do que o mercado esperava 

O Índice Nacio-
nal de Preços 
ao Consumidor 

Amplo 15 (IPCA-15) de 
abril, considerado a pré-
via da inflação, divulgado 
nesta quarta-feira, foi de 
1,73%, ficando 0,78 pon-
to percentual (p.p.) acima 
da taxa de março (0,95%). 
“O IPCA-15 veio essa ma-
nhã abaixo do esperado. O 
mercado tinha um número 
em torno de 1,86%, o que 
ajuda a acalmar os ânimos e 
dar espaço para o discurso 
do Banco Central de só um 
aumento em 1%.”, comen-
tou Marcelo Oliveira, CFA 
e fundador da Quantzed, 
empresa de tecnologia e 
educação financeira para in-
vestidores. Na opinião dele, 
o número dá a esperança de 
que a inflação está no seu 
pico e começa a se recupe-
rar, mesmo com o cenário 
instável no mundo.

Alimentação e combus-

tíveis puxaram o índice. Foi 
a maior variação mensal do 
indicador – medido pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) - desde 
fevereiro de 2003 (2,19%) e a 
maior variação para um mês 
de abril desde 1995, quando 
o índice foi de 1,95%. No 
ano, o IPCA-15 acumula alta 
de 4,31% e, em 12 meses, de 
12,03%, acima dos 10,79% 
registrados nos 12 meses an-
teriores. Em abril de 2021, a 
taxa foi de 0,60%.

“A gente viu que o IP-
CA tinha se acelerado em 
março para 1,62%, o maior 
patamar desde 1994, o que 
gerou ansiedade no merca-
do em relação a Selic. Com 
o IPCA-15 vindo um pouco 
melhor, começa a dar um 
respiro de que estamos per-
to do fim do ciclo de alta de 
juros”, acredita o analista.

Oito dos nove grupos de 
produtos e serviços pesqui-
sados tiveram alta em abril. 

A maior variação (3,43%) 
e o maior impacto (0,74 
p.p.) vieram dos Transpor-
tes, que aceleraram em re-
lação a março (0,68%). Na 
sequência, veio Alimenta-
ção e bebidas, com alta de 
2,25% e impacto de 0,47 
p.p. Juntos, os dois grupos 
contribuíram com cerca de 
70% do IPCA-15 em abril. 
Outros destaques foram o 
grupo Habitação (1,73%), 
que acelerou em relação ao 
mês anterior (0,53%), con-
tribuindo com 0,28 p.p., e 
Vestuário (1,97%), terceira 
maior variação no índice do 
mês. Os demais grupos em 
alta ficaram entre o 0,05% 
de Educação e o 0,94% de 
Artigos de residência. O 
único com queda foi Co-
municação, com -0,05%.

Mês de aumentos

Segundo o IBGE, todas 
as áreas pesquisadas tive-

ram alta em abril. A maior 
variação foi em Curitiba 
(2,23%), influenciada pela 
alta de 10,25% nos preços 
da gasolina. Já o menor re-
sultado foi registrado em 
Salvador (0,97%), onde 
houve queda de 1,46% nos 
artigos de higiene pessoal e 
de 8,14% nas passagens aé-
reas.

Para o cálculo do IP-
CA-15, foram comparados 
os preços coletados entre 
17 de março e 13 de abril 
de 2022 (referência) com os 
preços vigentes entre 12 de 
fevereiro e 16 de março de 
2022 (base). O indicador re-
fere-se às famílias com ren-
dimento de 1 a 40 salários 
mínimos e abrange as regi-
ões metropolitanas do Rio 
de Janeiro, Porto Alegre, 
Belo Horizonte, Recife, São 
Paulo, Belém, Fortaleza, 
Salvador e Curitiba, além de 
Brasília e do município de 
Goiânia.

Número de inadimplentes se aproxima  
do pico registrado na pandemia

Pelo segundo mês 
consecutivo, a 
inadimplência ba-

teu recorde no país, che-
gando a 65,69 milhões de 
pessoas. Segundo o Mapa 
da Inadimplência e Rene-
gociação de Dívidas no 
Brasil, elaborado pela Se-
rasa, no mês de março o 
número de endividados 
subiu 0,81% em relação a 
fevereiro, o número não 
atingia este patamar desde 
o começo da pandemia, 
em abril de 2020.

A soma de todas as dí-
vidas cresceu 0,91% em 
relação a fevereiro, atin-
gindo o total de R$ 265,8 
bilhões, superando em R$ 
7,5 bilhões o montante re-
gistrado no pico da pan-
demia, em 2020. O valor 

médio da dívida de cada 
inadimplente também au-
mentou 0,10%, alcançan-
do R$ 4.046,31, equivalen-
te a quase quatro salários 
mínimos.

Com relação aos seg-
mentos, as finanças dos 
brasileiros permanecem 
comprometidas com ban-
cos e cartões, que repre-
sentam 28,17% das dívidas 
em março. Na sequência 
vem as utilities (contas bá-
sicas, como água, energia e 
gás), com 23,21%, contra 
23,2% em fevereiro. Já as 
contas em varejo seguem 
em terceiro lugar, tendo 
aumentado de 12,40% (fe-
vereiro) para 12,62% em 
março.

Entre os inadimplentes, 
o maior número está na fai-

xa etária dos 26 a 40 anos 
(35,2%), seguida pela faixa 
de 41 a 60 anos (34,9%). As 
mulheres (50,2%) apresen-
taram uma pequena dife-
rença entre os endividados 
com relação aos homens 
(49,8%).

A contratação de emprés-
timos também está em cres-
cimento e deve aumentar 
ainda mais em 2022. Tanto 
a busca por financiamentos 
quanto por outras linhas de 
crédito cresceram. Os mo-
tivos são variados e passam 
pelo comportamento do 
consumidor brasileiro.

De acordo com um estu-
do da Boa Vista, a demanda 
de crédito ao consumidor 
sofreu uma elevação de 6% 
em 2021, quando compara-
do a 2020. O principal cres-

cimento foi relacionado ao 
segmento financeiro, com 
alta de 18,1% no ano. Em 
relação ao setor não finan-
ceiro, houve uma queda de 
2,2% no ano.

Já o levantamento da 
Serasa Experian mostrou 
que o aumento foi ainda 
maior: chegou a 19,4%. 
Essa foi a elevação mais 
significativa desde 2008, 
quando a série histórica 
começou. O maior cresci-
mento foi relativo às pes-
soas com faixa de renda 
de até R$ 500. Nessa faixa, 
a alta foi de 26,9%. Entre 
as regiões, o acumulado 
de 2021 ficou dividido da 
seguinte forma: Nordeste 
(28,7%); Norte (28,4%); 
Centro-Oeste (21,4%); Su-
deste (17,1%); e Sul (12%).

Cepal: crescimento do Brasil está abaixo da média da AmS

As incertezas provo-
cadas pela guerra 
na Ucrânia sobre a 

inflação e a volatilidade do 
sistema financeiro farão as 
economias da América La-
tina (AL) e o Caribe crescer 
menos em 2022, divulgou 
nesta quarta-feira a Co-
missão Econômica para a 
América Latina e o Caribe 
(Cepal). O órgão, vinculado 
às Nações Unidas, reduziu a 
previsão de crescimento da 
região de 2,1% para 1,8% 
neste ano.

Para o Brasil, a estimativa 
de expansão do Produto In-

terno Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzidos) 
caiu de 0,5% para 0,4% em 
2022, abaixo da média do 
continente sul-americano. 
A previsão de crescimento 
para as economias da Amé-
rica do Sul (AmS) aumen-
tou levemente, de 1,4% pa-
ra 1,5%, graças à melhoria 
das previsões em diversos 
países vizinhos.

A estimativa para o cres-
cimento econômico passou 
de 2,2% para 3% na Argen-
tina, de 3,7% para 4,8% na 
Colômbia, de 3,1% para 
3,9% no Uruguai e de 3% 

para 5% na Venezuela. Em 
contrapartida, caiu de 1,9% 
para 1,5% no Chile e de 3% 
para 2,5% no Peru.

O restante da AL tam-
bém enfrenta desacele-
ração econômica. A Ce-
pal revisou, de 3,3% para 
2,3%, a previsão de cres-
cimento para a América 
Central e o México. Para o 
Caribe (exceto a Guiana), 
a estimativa caiu de 6,1% 
para 4,7%.

Em nota, a Cepal infor-
mou que as economias da 
AL e do Caribe enfrentam 
uma conjuntura complexa 

em 2022 devido ao con-
flito bélico entre Rússia e 
Ucrânia. Para o órgão, no 
âmbito regional, o menor 
crescimento esperado será 
acompanhado por maior 
inflação e lenta recupera-
ção do emprego. A Cepal 
também espera que a desa-
celeração da economia dos 
Estados Unidos, da China 
e da União Europeia afe-
te as exportações latino-
americanas, por causa da 
diminuição da demanda 
externa por produtos da 
região, decorrente do con-
flito bélico.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Megaleilão de pintura  
de Camille Pissarro

Colecionadores aguardam o megaleilão de uma 
pintura do artista francês Camille Pissarro que 

será vendida no próximo mês após uma longa disputa 
judicial. O quadro foi confiscado de uma família judia 
alemã pelos nazistas, durante a Segunda Guerra Mun-
dial; e, em 1994, foi comprado por outra família. Desde 
então, os herdeiros vinham brigando na justiça pela 
posse de L’Anse des Pilotes, Le Havre.

A casa de leilões Christie’s informa que as partes che-
garam a um acordo e o quadro será leiloado em maio, 
com lance mínimo de cerca de US$ 1,8 milhão.

Em 1939, Ludwig e Margret Kainer deixaram para 
trás uma coleção de arte, incluindo o Pissarro, quando 
saíram da Alemanha em 1932, após Adolf Hitler subir 
ao poder. Seus parentes reivindicam a pintura desde 
2015 e processaram a família de Gerald D. Horowitz 
para recuperá-la no ano passado.

Promoção de  
apartamento em Niterói

Silvani Lopes Dias (leiloeirasilvani.com.br) promove 
leilão do apartamento 2104 localizado na Alameda São 
Boa Venturam, 690. Trata-se de um imóvel pequeno, 
com os seguintes serviços externos: 4 elevadores, play 
ground, piscina, parque de brinquedos, porteiro 24 horas 
– dois durante o dia e dois pela noite, um zelador e um 
empregado de manutenção. Avaliação: R$ 200.000,00. 
Leilão em andamento.

Divulgação de apto  
no Engenho Novo

Cristina Façanha (facanhaleiloes.com.br) está divul-
gando leilão do apartamento 803 na Rua Barão do Bom 
Retiro, 910. O apartamento está localizado no 8° pavi-
mento, com uma área edificada de 85m², distribuindo-se 
em: sala, dois quartos, banheiro, quarto de emprega-
da, banheiro de empregada,área de serviço e cozinha 
Possui Playground com churrasqueira. Avaliação: R$ 
200.000,00. Leilão em andamento.

Oferta de sala  
comercial em Pilares

Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) comunica a 
oferta em leilão de sala comercial 305 na Avenida João 
Ribeiro, 357. O prédio é padrão, construído em alvenaria, 
com escada de acesso as salas, não há elevador, as janelas 
são de esquadrias de alumínio, e as paredes, revestidas 
com tinta plástica. O imóvel tem interfone individual. A 
sala tem 25m² de área edificada e está situada na frente do 
prédio. Avaliação: R$ 69.054,00. Leilão em andamento.

Destaque de terreno  
em Vargem Grande

Norma Maria Machado (machadoleiloes.com.br) está 
destacando leilão do lote de terreno nº 4, situado à Estra-
da Mucuiba, lado ímpar, a 55 metros da esquina par da 
Estrada do Pacui, com área de 20.012,26m², na Freguesia 
de Jacarepaguá, Vargem Grande, Rio de Janeiro, com as 
seguintes características: partindo do vértice 34, visando o 
vértice 33 com o ângulo interno de 91º03’ e numa distância 
de 246,00m, encontra-se o vértice 12, este lado confrontan-
do com o lote 3. Existe no terreno uma construção. Avalia-
ção: R$ 993.715,00. Leilão aberto.

Anúncio de  
apartamento na Tijuca

Silas Barbosa Pereira (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.
lel.br) está anunciando leilão do apartamento 1002, Blo-
co 01 do edifício denominado Residencial Chácara da 
Tijuca localizado à Rua Hadock Lobo, 300, Tijuca, Rio 
de Janeiro/RJ. O edifício possui 3 blocos, 12 andares 
com quatro apartamentos por andar, fechado com grades 
externas, portaria 24 horas, quatro elevadores, piscina, 
salão de festas, playground e quadra. O apartamento 
possui área edificada de 93m² e uma vaga de garagem. 
Avaliação: R$ 215.300,00. Leilão em andamento.

Feriadão: gasto com turismo  
e barzinho mais que dobrou
Neste feriado de 

Tiradentes, mar-
cado pelo Carna-

val fora de época, viagens 
e entretenimento foram 
os segmentos que regis-
traram maior crescimento 
em vendas: 271% e 255%, 
respectivamente, na compa-
ração com o ano passado. 
Outros setores que os bra-
sileiros impulsionaram no 
período foram o de bares 
e casas noturnas (+167%) 
e restaurantes (+110%). É 
o que mostra levantamento 
da Rede, empresa de meios 

de pagamento do Itaú Uni-
banco.

Os números consideram 
o consumo realizado entre 
os dias 20 e 24 de abril des-
te ano, na comparação com 
os dias 21 a 25 de abril de 
2021.

Já os hábitos de consumo 
alimentar das famílias brasi-
leiras não são os mesmos 
há algum tempo. A pande-
mia mostrou, que a alimen-
tação fora de casa faz parte 
da rotina das pessoas. Em 
contrapartida o trabalho 
remoto impulsionou as en-

tregas que favoreceu o setor 
de alimentação.

Pesquisa levantada pelo 
Instituto Food Service Bra-
sil (IFB) / Crest mostrou 
que os gastos com comida 
fora de casa representaram 
R$ 164,4 bilhões em 2021. 
Cada brasileiro gastou em 
média R$ 16,21 por refei-
ção, significando uma alta 
de 12% em relação a 2020.

Gastos com jantares e al-
moços em redes de restau-
rantes como Madero, Outba-
ck e Applebees, por exemplo, 
representaram 35% de alta se 

comparado ao ano anterior. 
Já as padarias aparecem na 
pesquisa com apenas 3% dos 
gastos em 2021. O período 
com maior fluxo de pedidos 
foi nos fins de semana, com 
16% de aumento nas vendas.

A pesquisa prevê ainda 
três cenários para 2022, 
o mais otimista espera 
que haja um crescimento 
no PIB do setor de 1,3% 
quando comparado a 
2020, além de aumento na 
circulação dos restauran-
tes em 10% se comparado 
ao ano anterior.

Dia das Mães deve movimentar R$ 28 bi no varejo

Considerada pelos 
varejistas como “o 
Natal do primeiro 

semestre”, sendo a segunda 
melhor data do ano em ter-
mos de faturamento, o Dia 
das Mães deve aquecer as 
vendas pelos próximos dias. 
Levantamento feito em to-
das as capitais pela Confe-
deração Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), em 
parceria com a Offerwise, 
revela que 79% dos consu-
midores devem realizar pelo 
menos uma compra no pe-
ríodo – o dado fica bastante 
próximo dos 77% observa-
dos em 2021. Em números 
absolutos, a expectativa é 
de que aproximadamente 
127,2 milhões de brasileiros 
presenteiem alguém este 
ano, o que deve movimen-
tar uma cifra próxima de R$ 
28,16 bilhões nos segmen-
tos de comércio e serviços.

O cenário econômico 
do país e a alta da inflação 
preocupam os consumido-
res: 80% consideram que 
os preços dos produtos es-
tão mais caros este ano, se 
comparado com 2021. Em 
comparação com o ano 
passado, 37% dos consumi-
dores pretendem comprar a 
mesma quantidade de pro-
dutos, 28% comprar mais e 
17% comprar menos.

Em relação aos gastos, 
33% esperam gastar mais 

este ano, principalmente 
para comprar um presente 
melhor (41%), porque os 
produtos estão mais caros 
(40%) e porque vão com-
prar mais presentes (25%). 
Por outro lado, 23% preten-
dem gastar menos, sobretu-
do porque o cenário econô-
mico está pior que no ano 
passado (31%), devido ao 
orçamento apertado (28%) 
e para economizar (20%).

A pesquisa ainda revela 
que no Dia das Mães deste 
ano, os produtos campeões 
de venda devem ser as rou-
pas, calçados ou acessórios 
(44%), perfumes (37%), 
chocolates (23%) e cos-
méticos (23%). Em média, 
cada cliente deve adquirir 
dois presentes e as princi-
pais presenteadas serão a 
mãe (76%), a esposa (19%) 
e a sogra (18%). 25% dos 
entrevistados devem gastar 
entre R$ 51 a R$ 200 com 
os presentes. Já consideran-
do a média total de gastos, 
o brasileiro deve desembol-
sar R$ 221,42. Entre os en-
trevistados, 43% planejam 
comemorar na casa da mãe, 
29% em sua própria casa e 
11% vão almoçar fora (com 
aumento de 8 pontos per-
centuais frente a 2021).

As lojas físicas apare-
cem como o principal local 
de compras dos brasilei-
ros, 75% dos entrevistados 
afirmaram que pretendem 
comprar a maioria dos pre-

sentes fisicamente sobre-
tudo nos shopping centers 
(31%) e em lojas de rua 
(24%). A internet aparece 
como local de compra de 
44% dos consumidores, 
uma redução de 13 pontos 
percentuais em relação ao 
ano passado, principalmen-
te nos sites e lojas virtuais 
(36%). Considerando os 
que devem fazer compras 
em sites/lojas virtuais, os 
mais citados são os sites de 
varejistas nacionais (58%), 
varejistas internacionais 
(43%) e de lojas de cosméti-
cos (36%).

Para os entrevistados, os 
fatores que mais pesam na 
escolha do local de compra 
são a atratividade do preço 
(42%), a qualidade dos pro-
dutos (36%) e as promoções 
(32%).

O consumidor está atento 
aos preços e a grande maio-
ria (81%) pretende fazer 
pesquisa antes de comprar 
os presentes, principalmente 
em sites/aplicativos (71%), 
nas redes sociais (41%) e nos 
shoppings (40%). E os sites e 
aplicativos mais utilizados pa-
ra pesquisar preços são os de 
lojas varejistas (72%), os bus-
cadores (65%) e os de com-
paração de preços (36%).

As principais formas de 
pagamento serão o cartão 
de crédito parcelado (34%), 
dinheiro (29%, com queda 
de 11 pontos percentuais 
em comparação com o ano 

passado) e PIX (26%, com 
aumento de 10 pontos per-
centuais frente a 2021).

A pesquisa apresenta ainda 
um dado preocupante com 
relação ao orçamento dos 
consumidores: 24% admitem 
que costumam gastar mais do 
que podem com as compras 
para o Dia das Mães. Outro 
comportamento impruden-
te, 37% dos consumidores 
estão com contas em atraso, 
sendo que 68% estão com o 
nome sujo atualmente. Além 
disso, 11% reconhecem que 
podem deixar de pagar algu-
ma conta para ir às compras 
neste Dia das Mães.

Já estudo do Pelando, 
rede que mapeia e clas-
sifica as melhores pro-
moções em lojas virtuais, 
mostra que eletrônicos e 
eletrodomésticos estão no 
topo da lista de presentes 
mais buscados para o Dia 
das Mães (08/05). Entre 
os itens preferidos pelos 
consumidores estão: no-
tebook (15%), smartpho-
nes (10%), geladeira (6%) 
e microondas, com 3% 
de intenção de compra. 
A pesquisa apontou ainda 
que o tíquete médio pa-
ra o presente do Dia das 
Mães chega a R$ 845 em 
2022. Já as lojas preferidas 
para realizar as compras 
são: Americanas, Amazon, 
Submarino, Shoptime, Ca-
sas Bahia, Magazine Luiza 
e Mercado Livre.

Páscoa deste ano gerou 30 mil vagas de trabalho

Levantamento rea-
lizado pelo portal 
Empregos.com.br 

apontou que foram ofer-
tadas mais de 30 mil vagas 
de trabalho em todo o país 
somente na Semana San-
ta, entre contratações fixas 
e temporárias. Segundo a 
pesquisa, o resultado posi-
tivo foi impulsionado pelo 
setor de serviços, que, sozi-
nho, gerou mais de 13,1 mil 
vagas no período. Na sequ-
ência, aparecem os setores 
de comércio (11.284), in-
dústria (3.551) e alimentos 
(2.274). O número supera 
as expectativas da Associa-
ção Brasileira do Trabalho 

Temporário (Asserttem), 
que estimou a contratação 
de 14 mil profissionais para 
atender a demanda gerada 
pela data.

Para Leonardo Casar-
telli, diretor de marketing 
do Empregos.com.br, as 
preparações para a data co-
memorativa são feitas com 
antecedência para atender o 
varejo brasileiro. “Falamos 
de contratações diretas e 
indiretas, ou seja, tanto em 
fábricas quanto em pontos 
de venda. A abertura de va-
gas é iniciada na indústria 
para o desenvolvimento de 
produtos e depois se esten-
de à profissionais das áreas 

de comércio e serviços, res-
ponsáveis pela comercia-
lização das mercadorias”, 
afirma o executivo.

No recorte regional, o 
Sudeste concentrou o maior 
número de vagas totais no 
país, nos quatro setores ana-
lisados. Sendo responsável 
por 72,6% dos anúncios pa-
ra serviços, 58,8% comércio, 
65,2% indústria e 62,5% ali-
mentos. A Região Sul tam-
bém se destacou na oferta de 
emprego, principalmente nos 
setores de comércio (28,5%) 
e industrial (27,9%).

“A pesquisa demonstra 
um cenário positivo em re-
lação à economia, visto que 

as vendas de Páscoa nos 
últimos anos foram preju-
dicadas pelo contexto da 
pandemia. Dado o momen-
to atual mais controlado em 
relação à Covid-19, tanto 
os empresários quanto os 
consumidores se mostra-
ram mais otimistas com as 
compras de feriado neste 
ano. Isso movimenta a eco-
nomia e reflete em novas 
contratações no mercado”, 
observa Casartelli.

Já levantamento reali-
zado pela Toluna, revelou 
que 48% dos consumido-
res brasileiros compraram 
menos ovos de chocola-
te por causa da inflação.  
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ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ 13.091.720/0001-51

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 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 DE 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 
da Econit Engenharia Ambiental 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. Niterói, 31 de março de 2022. A Diretoria.

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)

31.12.2021 31.12.2020
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício ....................... (1.469) 322
Outros Resultados Abrangentes..............................  - - 
Resultado Abrangente do exercício .................... (1.469) 322

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

1 - Contexto Operacional: 1.1 – Objeto Social: A Econit Engenharia Ambiental 
S.A. (Companhia) é uma sociedade anônima de capital  fechado, que iniciou 
as suas operações em 26 de agosto de 2011 e tem como objetivo específico, 
a execução, por meio de Parceria Público-Privada na modalidade Concessão 
Administrativa do serviço de limpeza pública, a disposição final, em aterro sa-
nitário, e tratamento dos resíduos sólidos urbanos classificados, segundo a 
ABNT, como sendo classe II-A e classe II-B, provenientes da limpeza urbana 
do Município de Niterói. 
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: a) Declaração de confor-
midade: 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 demons-
trações contábeis em conformidade com os CPCs exige a utilização de deter-
minadas 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 Explicati-
va nº 2.d. b) Data de aprovação das demonstrações contábeis: Estas demons-
trações contábeis foram autorizadas para emissão e divulgação pelos adminis-
tradores em 31 de março de 2022. c) Base de mensuração: As demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela valori-
zação de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A preparação 
das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e o 
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo 
de aplicação das políticas contábeis do grupo. 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 estão sendo apresentados em milhares de reais e 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 Admi-
nistração 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 men-
suração 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 - Contra-
tos 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 - Classi-
ficação 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 Companhia não adotou 
antecipadamente essas normas na preparação destas demonstrações contá-
beis. 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 Compa-
nhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da negociação na 
qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do ins-
trumento. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de 
caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compen-
sados 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 pas-
sivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimen-
to 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 equi-
valentes 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 de-
termináveis 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 recuperá-
vel. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efe-
tiva, 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 reconhe-
cidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperá-
vel do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham 
ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futu-
ros estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Com-
panhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicial-
mente 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. A Companhia clas-
sifica os passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resulta-
do. 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 financeiras, a Companhia não efetua operações envolvendo 
instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. c) Estoques: Os es-
toques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzido por 
provisão para perda ao valor de mercado, quando aplicável. O custo dos esto-
ques inclui gastos incorridos na produção, transporte e armazenagem dos esto-
ques. No caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabri-
cação 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 incor-
ridos 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, quando aplicável, nos estoques consideran-
do a diferença entre o preço praticado e custo médio apurado. d) Imobilizado: 
Demonstrado aos custos de aquisição, formação ou construção, deduzidos das 
depreciações que não supera o valor provável de recuperação determinado 
com base nos resultados das operações futuras. As depreciações são calcula-
das pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada dos bens, 
conforme descrito na Nota Explicativa nº 6. A Companhia avalia a cada exercí-
cio 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 exer-
cício e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das estimativas con-
tábeis. e) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Provisões são 
constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para 
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contin-
gência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da pro-
babilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais 
e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assesso-
res legais da Companhia. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais, trabalhistas e previdenciárias ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
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Os passivos contingentes são avaliados pela Administração com o apoio dos 
assessores legais da Companhia, onde aqueles considerados como provável o 
risco de perda, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com su-
ficiente segurança, são provisionados nas demonstrações contábeis e os de 
perda possível, desde que relevantes, são divulgados nas notas explicativas. 
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 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%. 
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos 
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis e são 
determinados usando alíquotas de imposto (base a legislação fiscal) promulga-
das, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. g) Receita de ser-
viços: 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 medi-
da 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 presta-
ção de serviço celebrado entre a Companhia e seus clientes. A receita é apre-
sentada líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos. h) Resultado 
básico por ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divi-
são do resultado do exercício, atribuído aos detentores de ações da Compa-
nhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação 
durante o mesmo período. i) Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demons-
trações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão 
apresentadas de acordo com a seção 7 do CPC aplicável a pequenas e médias 
empresas (CPC PME).
4 - Caixa e Equivalente de Caixa 31.12.2021 31.12.2020
Bancos conta movimento ........................................ 48 660
Aplicações de liquidez imediata (i) .......................... 2.663 2.004

2.711 2.664
(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 Interban-
cário (CDI) em 2021 e 2020.
5 - Impostos a Compensar 31.12.2021 31.12.2020
IRRF a recuperar ..................................................... 872 774
IRPJ de anos anteriores a recuperar....................... 2.342 1.713
CSLL de anos anteriores a recuperar ..................... 2.614 2.247
CSLL retida na fonte a recuperar ............................ 901 897
INSS retido na fonte a recuperar ............................. - 21

6.729 5.652
6. Imobilizado 31.12.2021 31.12.2020
a) Composição Taxa Anual 

de Depre- 
ciação % Custo

Depre- 
ciação 

acumulada
Valor 

residual
Valor 

residual
Terrenos ..................... - 7.140 - 7.140 7.140
Instalações ................. 10 2.435 (676) 1.759 -
Equipamentos de
 campo e auxiliar ....... 5 140 (115) 25 39
Veículos...................... 5 246 (162) 84 20
Imobilizações em
  andamento .............. - - - - 2.728
Outras imobilizações... 10 49 (27) 22 31

10.010 (980) 9.030 9.958
b) Movimentação do imobilizado

Descrição

Ter- 
re-

nos
Insta- 

lações

Equip. 
de 

Campo 
e Aux.

Veí- 
culos

Imobi- 
lizações 

em anda- 
mento Outros Total

Saldo líquido 
em 31.12.2020 .. 7.140 - 39 20 2.728 31 9.958
Adições ............. - - - - - - -
Baixas ............... - - - - (95) - (95)
Transferências .. - 2.435 - 198 (2.633) - -
(+) Baixas de 
depreciação ....... - - - - - - -
(-) Depreciações .. - (676) (14) (134) - (9) (833)
Saldo líquido 
em 31.12.2021 .. 7.140 1.759 25 84 - 22 9.030
Saldo líquido 
em 31.12.2019 7.140 - 52 27 2.728 38 9.985
Adições ............. - - - - - - -
Baixas ............... - - (180) (46) - - (226)
(+) Baixas de 
depreciação ....... - - 180 46 - - 226
(-) Depreciações .. - - (13) (7) - (7) (27)
Saldo líquido 
em 31.12.2020 .. 7.140 - 39 20 2.728 31 9.958
7 - Fornecedores 31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores nacionais (i) ...................................... 6.931 4.909

6.931 4.909
(i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de insu-
mos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
8 - Obrigações Fiscais 31.12.2021 31.12.2020
PIS s/Faturamento................................................... 2 6
COFINS s/Faturamento ........................................... 11 27
Impostos retidos de terceiros .................................. 245 128
PIS e COFINS s/Receitas financeiras ..................... 2 1

260 162
9 - Salários e Obrigações Sociais 31.12.2021 31.12.2020
Salários a pagar ...................................................... 1.060 1.155
Provisão de férias e encargos ................................. 2.626 2.721
Encargos sociais a recolher .................................... 764 831

4.450 4.707
10 - Provisões para contingências: A Companhia é ré em processos traba-
lhistas e cíveis para os quais a Administração entende ter constituído, com base 
nas informações recebidas dos seus assessores jurídicos e na experiência an-
terior referente às quantias reivindicadas, provisão para contingências em mon-
tante considerado suficiente para cobrir perdas prováveis. Em 31 de dezembro 
de 2021 foi constituída provisão no valor de R$ 12 (R$ 144 em 2020).

Possível
31.12.2021 31.12.2020

Trabalhista ............................................................... 12 140
Cíveis ...................................................................... - 4

12 144
Não existem processos classificados como possíveis para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2021 e de 2020 a ser divulgado.
11 - Patrimônio líquido: a) Capital Social: O capital social subscrito em 31 de 
dezembro de 2021 e de 2020 é de 8.161.560 (oito milhões, cento e sessenta e 
um mil, quinhentas e sessenta) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 
integralizadas 8.160.848 (oito milhões, cento e sessenta, oitocentas e quarenta 
e oito), restando integralizar 712 (setecentos e doze) todas ações ordinárias. 
b) Reserva legal e distribuição de lucros e dividendos: 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. 
c) Reserva de retenção lucros: O Estatuto prevê que após a constituição da 
reserva legal e da distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório, a As-
sembleia Geral poderá deliberar pela retenção de todo o lucro. No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou prejuízo no exercí-
cio e realizou a compensação das reservas de lucros existentes para absorção 
parcial desse prejuízo. Consequentemente, não houve proposta de distribuição 
de dividendos no ano de 2021.

d) Resultado por ação Resultado 
do Exercício

Quantidade 
de ações

Resultado por 
ação - em R$

31.12.2021................... (1.469) 8.161 (0,18)
31.12.2020................... 322 8.161 0,04
12 - Receita operacional líquida 31.12.2021 31.12.2020
Receita de Serviços................................................. 92.424 98.363
Total de Receita Bruta ........................................... 92.424 98.363
(-) ISS ...................................................................... (1.848) (1.967)
(-) PIS ...................................................................... (1.525) (1.626)
(-) COFINS .............................................................. (7.026) (7.490)
Total de Impostos s/Faturamento ........................ (10.399) (11.083)
Receita Operacional Líquida ................................ 82.025 87.280
13 - Custos dos serviços prestados 31.12.2021 31.12.2020
Insumos ................................................................... (11.169) (9.649)
Pessoal .................................................................... (35.293) (35.783)
Locação ................................................................... (21.217) (26.074)
Serviços de terceiros ............................................... (9.969) (11.221)
Depreciação ............................................................ (753) (26)
Outros ...................................................................... (1.741) (1.314)

(80.142) (84.067)
14 - Despesas administrativas 31.12.2021 31.12.2020
Manutenção ............................................................. (1.187) (982)
Comerciais............................................................... (53) (39)
Indedutíveis ............................................................. (26) (21)
Outras ...................................................................... (870) (700)

(2.136) (1.742)
15 - Resultado financeiro líquido 31.12.2021 31.12.2020
Receitas Financeiras ...............................................
Sobre aplicações financeiras ................................. 73 61
Juros ...................................................................... 194 160
(-) PIS e COFINS s/receitas financeiras ................ (12) (10)

Total ........................................................................ 255 211
Despesas Financeiras ............................................
Bancária ................................................................. (32) (31)
Descontos concedidos ........................................... (1.386) (1.475)
Juros ...................................................................... (25) (32)

Total ........................................................................ (1.443) (1.538)
Resultado Financeiro Líquido .............................. (1.188) (1.327)
16 - Despesas de IRPJ e CSLL: Conciliação da despesa de imposto de renda 
e contribuição social no resultado:

31.12.2021 31.12.2020
Resultado antes do Imposto de Renda e 
Contribuição Social.................................................. (1.469) 419
Imposto de Renda e Contribuição Social às
 alíquotas nominais (34%) ...................................... - (142)
Efeito do Imposto de Renda e Contribuição
 Social sobre:
Adições permanentes ............................................ - (7)
Outros .................................................................... - 53

Despesa com Imposto de Renda e
 Contribuição Social ................................................ - (97)
Despesas de Contribuição Social .......................... - (33)
Despesa de Imposto de Renda .............................. - (64)

- (97)
Alíquota efetiva de Imposto de Renda
 e Contribuição Social ............................................. 0% 23%
Não foram constituídos impostos diferidos sobre os prejuízos fiscais e base ne-
gativa de contribuição social em 2021.
17 - Gestão de Riscos 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 a 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 imprevisibi-
lidade dos mercados financeiros e busca minimizar os potenciais efeitos adver-
sos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco é pautada pela identifica-
ção, 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, decorren-
tes de variações das taxas de juros e preços; e (iii) aos riscos de crédito, decor-
rentes 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 acom-
panhamento do mercado financeiro, buscando minimizar a exposição dos ati-
vos e passivos, de modo a proteger a rentabilidade dos contratos e o patrimônio. 
18 - Seguros: Por exigência contratual, a Companhia mantém cobertura de se-
guros para garantir a execução do serviço público de disposição final em aterro 
sanitário dos resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana do município de 
Niterói. As premissas de risco adotadas e importância seguradas, dada a sua 
natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações con-
tábeis e, portanto, não foram revisadas por nossos auditores independentes.

31.12.2021

Risco Coberto Vigência
Importâncias 

Seguradas
Prêmios 
Líquidos

Seguro Executor - CLIN ............
04/07/2021 a 

04/07/2022 8.886 21
Total .......................................... 8.886 21

Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa .................... 4 2.711 2.664 
Estoque ....................................................... 319 222 
Impostos a compensar ................................ 5 6.729  5.652 
Outras contas a receber .............................. 6 40 

9.765  8.578 
Não Circulante
Imobilizado .................................................. 6 9.030 9.958 

9.030 9.958 
Total do Ativo .............................................. 18.795 18.536 

Passivo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Fornecedores 7 6.931 4.909 
Obrigações fiscais 8 260 162 
Salários e encargos sociais 9 4.450 4.707 
Outras contas a pagar 26 29 

11.667 9.807 
Não Circulante
Provisão para contingências 10 12 144

12 144
Patrimônio Líquido 11
Capital social 8.161 8.161
Reservas de lucros - 424
Prejuízos acumulados (1.045) -

7.116 8.585
Total do Passivo e Patrimônio líquido 18.795 18.536

Nota 31.12.2021 31.12.2020
Receita operacional líquida .......................... 12 82.025 87.280
Custos dos serviços prestados..................... 13 (80.142) (84.067)
Lucro Bruto ................................................. 1.883 3.213
Despesas (receitas) operacionais:
Despesas administrativas ........................... 14 (2.136) (1.742)
Despesas tributárias ................................... (179) (61)
Outras ......................................................... 151 336

(2.164) (1.467)
Resultado financeiro 15
Receitas financeiras .................................... 255 211
Despesas financeiras .................................. (1.443) (1.538)

(1.188) (1.327)
Resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social ................................ (1.469) 419
Imposto de renda e contribuição social
 sobre o lucro ............................................. 16
Contribuição social ...................................... - (33)
Imposto de renda ........................................ - (64)

(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício ....... (1.469) 322
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
 por ação do capital social ........................... (0,18) 0,04

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

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31.12.2021 31.12.2020
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício ....................... (1.469) 322

Ajustes para reconciliar o prejuízo às disponibilidades:
Depreciação ............................................................ 833 26
Baixa imobilizado..................................................... 95 -
Reversão de contingências ..................................... (132) (77)

(673) 271
Variações nos ativos e passivos:
(Diminuição) em impostos a recuperar .................. (1.077) (1.171)
Aumento (diminuição) em estoque ........................ (97) 36
Aumento (diminuição) em outros ativos ................. 34 403
Aumento (diminuição) em fornecedores ................ 2.022 2.233
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais
 a pagar ................................................................. 98 (489)
Aumento (diminuição) em salários e encargos
 a pagar ................................................................. (257) 568
Aumento (diminuição) em outras obrigações ......... (3) 13
Caixa (utilizado nas)/proveniente das operações .. 47 1.864
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos ou propostos ............................. - (1.941)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamento .................................................. - (1.941)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa ......... 47 (77)
Demonstração do aumento no caixa
 e equivalentes de caixa:
No início do exercício ............................................. 2.664 2.741
No final do exercício ............................................... 2.711 2.664

Aumento de caixa e equivalentes de caixa ......... 47 (77)
As notas explicativas da administração 

são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reservas de lucros Lucros ou
Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reserva 
legal

Reserva de 
retenção de lucros Total

prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2020 ..................................... 8.162 (1) 102 1.941 2.043 - 10.204
Lucro líquido do exercício ................................................. - - - - - 322 322
Constituição da reserva legal ............................................ - - 16 - 16 (16) -
Transferência para reserva de lucro ................................. - - - 306 306 (306) -
Distribuição de dividendos conf. AGO de 28/07/2020 - - - (1.941) (1.941) - (1.941)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 ............................... 8.162 (1) 118 306 424 - 8.585
Prejuízo do exercício ......................................................... - - - - - (1.469) (1.469)
Compensação de prejuízos .............................................. - - (118) (306) (424) 424 -

Saldos em 31 de dezembro de 2021 ............................... 8.162 (1) - - - (1.045) 7.116
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DIRETORIA
Carlos Alberto Lima Moreira - Diretor Administrativo
Fabio de Andrade Pereira - Diretor Operacional
Diego Antunes Brito - Diretor Financeiro

CONTADOR
Walter Luis da Silva Junior - CRC-RJ 093.575/O-7
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ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ 13.091.720/0001-51

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Econit Engenharia 
Ambiental 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 Econit Engenharia Ambiental 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. 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

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 1 de dezembro de 2021, às 10h, na sede da Iconic
Lubrificantes S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708,
Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca, incluídas as
participações via Microsoft Teams. Presença: Membros do Conselho de
Administração abaixo assinados. Presentes também o Diretor da Compa-
nhia, Sr. Alexandre Augusto Bassaneze. Mesa: Leonardo Remião Linden
- Presidente. Alexandre Augusto Bassaneze - Secretário. Ordem do dia
e deliberações: 1. Os Conselheiros decidem eleger a atual composição
da Diretoria da Companhia, cujo mandato vigorará até 1º de dezembro de
2023, qual seja: Como Diretor Presidente: • Alexandre Augusto
Bassaneze, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e de produção, por-
tador do RG n° 26.843.938-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°
249.862.538-08; Como Diretor Financeiro: • Andre Albuquerque
Faustino, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 07.605.250-5-
DETRAN-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.132.747-26; Como Dire-
tores: • Márcio Aziz Cardoso, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da carteira de identidade RG nº 089.721.94-8, expedida pelo Detran/RJ,
em 14/08/2012, inscrito no CPF/MF sob nº 029.241.307-60; • Paulo
Geovani Veronesi Gomes, brasileiro, casado, economista, portador da
Cédula de Identidade RG nº 25.152.544-2-SSP/SP e inscrito no CPF sob
o nº 183.525.538-23; • Roberta Miranda Teixeira, brasileira, engenheira,
casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10325667031-SSP/RS
e inscrita no CPF sob o nº 801.873.660-04; e • Diogo Della Libera Trin-
dade, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade
RG nº 11648970-9-DETRAN-RJ e inscrito no CPF sob o nº
055.021.887-44. 1.1. Todos os Diretores possuem endereço comercial
na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708,
Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, foram encerra-
dos os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assi-
nada pelos presentes. aa) Leonardo Remião Linden, na qualidade de
Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa; Cris-
tiane Silva Leite, na qualidade de Conselheira do Conselho de Admi-
nistração; Cary David Knuth, na qualidade de Vice-Presidente do Con-
selho de Administração; Antonio Ennes Pires de Lima e Carlos Fre-
derico Resende, na qualidade de Conselheiros; Alexandre Augusto
Bassaneze, na qualidade de Secretário da Mesa. Certifico que a pre-
sente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Alexandre Augusto
Bassaneze - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro. Empresa: Iconic Lubrificantes S.A.. NIRE: 333.0032399-6. Pro-
tocolo: 00-2021/614559-7. Data do protocolo: 30/12/2021. Certifico o Ar-
quivamento em 03/02/2022 sob o número 00004754787.

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF nº 05.524.572/0001-93  -  NIRE 333.0032399-6

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 06 de maio de 2021, às 14hrs, na sede social Iconic
Lubrificantes S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Américas,
3434, bloco II, salas 701, 702, 707 e 709, Centro Empresarial Mario Henri-
que Simonsen, Barra da Tijuca, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, CEP 22640-102. Presença: Compareceram à Assembleia: (i) acio-
nistas representando a totalidade do capital social; (ii) o Presidente do
Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Marcelo Pereira Malta de
Araújo; e (iii) o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Diogo Della Libera
Trindade, tendo sido dispensada a presença do representante dos audito-
res independentes, de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 134, da Lei nº
6.404/76. Publicações: Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicação
tendo em vista a publicação dos documentos a que se refere o artigo 133
da Lei nº 6.404/76 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal
“Monitor Mercantil”, no dia 25 de junho de 2021. Edital de Convocação:
Dispensada a publicação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º,
da Lei nº 6.404/76. Mesa: Marcelo Pereira Malta de Araújo - Presidente.
Leonardo Remião Linden - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: As
acionistas, por unanimidade e sem ressalvas, determinaram: 1. Aprovar a
lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe
o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a absten-
ção dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º,
da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas
dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e
suas notas explicativas, o balanço patrimonial, além do parecer dos audi-
tores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2020. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, cujo montante total foi de
R$ 71.528.516,85 (setenta e um milhões, quinhentos e vinte e oito mil,
quinhentos e dezesseis Reais e oitenta e cinco centavos), nos seguin-
tes termos: a. R$ 3.576.425,84 (três milhões, quinhentos e setenta e
seis mil, quatrocentos e vinte e cinco Reais e oitenta e quatro centavos)
destinados à conta de reserva legal; b. R$ 37.157.095,09 (trinta e sete
milhões, cento e cinquenta e sete mil, nove e cinco Reais e nove centa-
vos) destinados à conta de reserva de retenção de lucros; c. R$
30.794.995,92 (trinta milhões, setecentos e noventa e quatro mil, nove-
centos e noventa e cinco Reais e noventa e dois centavos), distribuídos
no ano de 2020 a título de dividendos intermediários, cabendo aos Sócios
o valor de R$ 0,0005 por ação. Observações: O Presidente da Mesa in-
formou que todas as deliberações foram tomadas por unanimidade pela
totalidade dos acionistas. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados
os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada
pelos presentes. aa) Chevron Latin America Marketing LLC., na qualida-
de de acionista; Chevron Amazonas LLC., na qualidade de acionista;
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na qualidade de acionista; Marcelo
Pereira Malta de Araújo, na qualidade de Presidente do Conselho de Ad-
ministração e Presidente da Mesa; Diogo Della Libera Trindade, na quali-
dade de Diretor Presidente e Secretário da Mesa. Certifico que a presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Diogo Della Libera Trindade -
Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Em-
presa: Iconic Lubrificantes S.A.. NIRE: 333.0032399-6. Protocolo: 00-
2022/117082-0. Data do protocolo: 28/01/2022. Certifico o Arquivamento
em 02/02/2022 sob o número 00004753229.

UNIDOS IMOBILIÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
CNPJ Nº 33.192.105/0001-49 - NIRE Nº 33.2.0279772-1

Reunião de Sócios Quotistas: Edital de Convocação: Ficam convocados os 
senhores quotistas da UNIDOS IMOBILIÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA, 
a comparecerem à Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 05 de maio de 
2022, às 10:00 horas em primeira convocação, com a presença de sócios 
que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital 
social e, em segunda convocação, às 10:30 horas, com qualquer número de 
sócios presentes, na Avenida Rio Branco, nº 26 – 15º andar – parte – Centro –  
CEP 20.090-001, para  deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Mudança da 
Administração e Assuntos de Interesse Geral. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022.

Três perguntas: realidade  
aumentada – metaverso e perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
realidade aumen-
tada com Marcelo 

Dóro e Caio Biel, respec-
tivamente CEO e COO da 
CodeCoast, startup espe-
cializada no assunto.

O que faz a Code-
Coast?

A CodeCoast é uma 
startup voltada para o va-
rejo que utiliza a realidade 
aumentada para aumen-
tar a conversão de vendas, 
melhorar a experiência do 
cliente e ajudar na redução 
dos custos logísticos da op-
eração.

A realidade aumentada é 
uma forma de transformar 
produtos físicos vendidos 
numa loja física ou num 
e-commerce em produtos 
digitais que um consumi-
dor consegue visualizar na 
sua casa. Ela é diferente da 
realidade virtual, pois não 
há uma imersão completa, 
ou seja, não há um óculos 
que uma vez posto, não se 
enxerga mais nada do am-
biente. 

Quando uma pessoa 
vê um sofá numa loja vir-
tual, ela não tem como sa-
ber como ele ficará na sua 
casa. Será que as dimen-
sões são apropriadas? Será 
que ele vai combinar com 
o tapete ou com a parede? 
Com a realidade aumen-
tada, no próprio momento 
em que o cliente vai efetuar 
a compra, ele consegue cli-
car num botão, ou escanear 
um QR Code, e projetar o 
sofá através do seu celular 
no ambiente onde ele vai fi-
car. Nós temos uma mistura 
do ambiente físico com o 
produto em 3D que aparece 
no celular do cliente.

Com isso, nós temos 
uma maior assertividade na 
hora do cliente fazer a sua 
compra, pois ele tem mais 
segurança no produto que 
está comprando. Como 
consequência, as empresas 
têm em média um aumento 
de 20% nas suas conversões 

de vendas. Outro aspecto é 
que a chance do cliente de-
volver o produto comprado 
é muito menor, porque ele 
já viu como ele vai ficar. 
Isso se reflete nos custos 
logísticos.

Desde o início da Co-
deCoast, em setembro de 
2020, nós aprimoramos 
a tecnologia para que ela 
ficasse numa forma om-
nichannel, abrangendo o 
e-commerce, redes sociais, 
chatbot, eventos e a própria 
loja física, que consegue 
diminuir o seu estoque dis-
ponibilizando um espaço 
físico onde as pessoas po-
dem projetar os móveis em 
realidade aumentada.

Em breve, nós vamos 
lançar uma plataforma 
como se fosse um meta-
verso. Neste ambiente, as 
empresas poderão criar lo-
jas virtuais como se fossem 
físicas. Os clientes poderão 
visitá-las com seus avatares, 
conversar com um vend-
edor e ver todos os produ-
tos dessa loja na sua própria 
casa em realidade aumen-
tada. Nós queremos linkar 
esse ambiente com meios 
de pagamento, parceiros e 
redes sociais.

Tudo o que estamos fa-
zendo é um portal para o 
metaverso. Todo mundo fa-
la disso agora, mas ninguém 
está vendo que as empresas 
estão tendo uma grande 
dificuldade para entender o 
que é o metaverso e como 
se começa um posiciona-
mento de marca para entrar 
nele.

Não adianta apenas que-
rer um metaverso. Em 
primeiro lugar, a empresa 
precisa ter uma realidade 
aumentada no seu e-com-
merce para possibilitar ao 
seu cliente que ele veja os 
produtos na sua casa antes 
de comprá-los. Sem isso, 
não adianta fazer um “mun-
dozinho” no metaverso 
porque a empresa não vai 
ter uma audiência um pou-
co mais sofisticada e que já 
conheça essas tecnologias.

Qual a diferença entre 
realidade aumentada e 
metaverso?

A realidade aumentada e 
a realidade virtual são um 
dos pilares do metaverso. 
Existem outros pilares 
como as criptomoedas, as 
NFTs e o 5G, que ajuda na 
infraestrutura do metaver-
so. Quanto melhor a quali-
dade de conexão, melhor 
será a experiência dentro 
do metaverso. Até mesmo 
porque quando se tem essas 
experiências, com headset 
ou com o celular para re-
alidade aumentada, se puxa 
muita banda. Os Estados 
Unidos estão muito fortes 
na implementação do 5G, 
mas no Brasil isso ainda 
não é a realidade. Nós esta-
mos atrasados de dois a três 
anos.

Com relação às cripto-
moedas e às NFTs, posso 
citar o exemplo da Reser-
va, que recentemente lan-
çou uma linha de NFTs, 
os Pistol Birds, que dão ao 
seu proprietário experiên-
cias únicas, direito a par-
ticipar do clube Reserva X 
e acesso a peças exclusivas. 
Essa NFT pode ser reven-
dida com valor de mercado 
a qualquer momento. A 
Reserva está mexendo com 
o metaverso sem ter um 
metaverso da Reserva.

O momento que estamos 
vivendo é muito parecido 
com o momento de difusão 
da internet, quando riam da 
cara do Bill Gates quando 
ele dizia que as pessoas iam 
comprar coisas na internet. 
Por mais que o assunto es-
teja muito “hypado”, não 
há como fugir dele.

Se a realidade au-
mentada é mais sim-
ples e mais prática, por 
que poucas empresas 
brasileiras a utilizam?

Pelo mesmo motivo que 
muitas empresas ainda não 
se digitalizaram e têm um e-
commerce que não conseg-
ue entregar certos produtos, 
que têm páginas que que-
bram e que não conseguem 

vender em muitos canais ao 
mesmo tempo. No Brasil, 
as empresas estão um passo 
atrás dos Estados Unidos 
na questão da digitalização 
da sua marca.

As empresas que mais 
utilizam a realidade aumen-
tada são do segmento de 
móveis e decoração, pois 
elas já estão acostumadas a 
trabalhar com 3D. Por ex-
emplo, um arquiteto precisa 
ter os móveis em 3D para 
colocar no projeto que ele 
está desenvolvendo. Como 
essas empresas já trabalham 
com os modelos em 3D, 
nós só precisamos pegá-los 
e adaptá-los para a realidade 
aumentada. Já os grandes 
magazines, como as Ameri-
canas e o Magazine Luíza, 
têm uma infinidade de 
produtos no site. Para que 
eles comecem esse pro-
cesso, eles precisam fazer 
a modelagem de cada um 
deles. Esse é um processo 
que demanda tempo.

Hoje, no mercado, além 
da CodeCoast, existem duas 
ou três empresas trabalhan-
do com realidade aumen-
tada para o varejo, ou seja, 
falta braço. Nos Estados 
Unidos, a última empresa 
de realidade aumentada que 
recebeu um investimento, 
recebeu um aporte de US$ 
43 milhões. Aqui, o maior 
investimento foi de R$ 4 
milhões. Logicamente, isso 
reflete o tamanho e o mo-
mento de mercado.

Nós começamos a Co-
deCoast num momento 
complicado da pandemia 
e mesmo assim nós vimos 
um crescimento muito 
grande porque as empresas 
estão procurando formas 
de melhorar a experiência 
do cliente. Isso só vem com 
tecnologias novas. É só 
questão de tempo para que 
os mercados de eletrodo-
mésticos, eletroeletrônicos, 
moda e maquiagem adotem 
a realidade aumentada.
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Novo comando da CNseg garante continuidade aos bons resultados

A Confederação Na-
cional das Segu-
radoras (CNseg) 

realizou na noite desta ter-
ça-feira (26), em São Paulo, 
a cerimônia de posse da no-
va presidência da entidade. 
O evento reuniu mais de 
300 pessoas; entre elas, os 
novos representantes das 
federações que integram 
a confederação, Susep e 
outros representantes do 
governo estadual e fede-
ral, bem como segurado-
ras e sindicatos regionais 
do setor segurador, além 
das grandes referências da 
noite: atual presidente da 
Confederação, Marcio Co-
riolano, Roberto Santos e 
Dyogo Oliveira, que assu-
mem a partir de deste sába-
do (30) os cargos de presi-
dente do Conselho Diretor 
e diretor-presidente da CN-
seg, respectivamente.

Em seu discurso, Mar-
cio Coriolano agradeceu 
o setor, os representantes 
das federações, destacando 
a honra em transmitir su-
as funções aos novos pre-

sidentes da Confederação 
Nacional das Seguradoras. 
“Roberto Santos tem sua 
reconhecida excelência, que 
está sendo agora brindada 
com sua nova missão no 
Conselho Diretor da CN-
seg”, pontuou Coriolano, 
que completou: “Também 
dou boas-vindas ao Dyo-
go Oliveira, cuja capacida-
de dispensa comentários e 
é igualmente reconhecida 
pela sociedade brasileira, 
governo e o nosso setor de 
seguros.”

Dyogo Oliveira, ao abor-
dar “a missão de contribuir 
com o desenvolvimento do 
mercado de seguros no pa-
ís”, declarou: “Queria com-
partilhar a minha emoção 
com este momento. É um 
mercado que acompanho 
e participo das discussões 
há bastante tempo e agora 
retorno com o setor mais 
desenvolvido, vibrante e 
eficiente, repleto de inova-
ção tecnológica, produtos 
e novos meios de relacio-
namento com os segurados. 
Isso me motiva ainda mais 

para, junto com o Roberto, 
estar à altura desta confian-
ça depositada, mantendo a 
continuidade do legado e 
bons resultados do Marcio 
Coriolano.”

Em seu discurso, o presi-
dente do Conselho Diretor 
da CNseg - formado pelos 
presidentes das seguradoras 
-, Roberto Santos, ressaltou 
o avanço do diálogo com 
os órgãos reguladores, o 
fortalecimento da parceria 
com corretores de seguros 
e a responsabilidade que ele 
e Dyogo Oliveira têm pela 
frente. “Estamos colocan-
do o melhor da nossa expe-
riência a serviço do setor de 
seguros. Já avançamos mui-
to, mas ainda há um longo 
caminho a ser percorrido 
para a sociedade brasileira 
dar o real valor ao seguro, 
um dos pilares fundamen-
tais da economia do país”, 
afirmou.

A cerimônia iniciou com 
um vídeo institucional que 
destacou o legado, conquis-
tas e desafios do setor nos 
últimos seis anos, destacan-

do resultados como cresci-
mento na arrecadação, o re-
corde de R$ 1,6 trilhão em 
ativos garantidores em 2021 
reinvestidos na economia 
brasileira, o desempenho 
em segmentos como segu-
ros gerais, previdência com-
plementar, capitalização e 
saúde suplementar, além 
do amparo à sociedade em 
meio à pandemia, quando 
mais de R 6 bilhões bene-
ficiaram cerca de 162 mil 
famílias.

A cerimônia de posse 
contou também com apre-
sentações dos novos presi-
dentes das Federações in-
tegrantes da CNseg, como 
Marcelo Farinha, da Fe-
naCap; Manoel Peres, da 
FenaSaúde; Edson Franco, 
da FenaPrevi, e Antônio 
Trindade, da FenSeg. Jun-
tos, os porta-vozes des-
tacaram o compromisso 
com o fortalecimento do 
setor por meio das suas 
áreas de atuação, o foco na 
ampliação do diálogo, re-
gulação eficiente e comba-
te às más práticas, em prol 

do crescimento sustentá-
vel do setor e do impulsio-
namento da cultura de pla-
nejamento e proteção que 
atendam às necessidades 
da sociedade.

O superintendente da 
Superintendência de Segu-
ros Privados (Susep), Ale-
xandre Camillo, se colocou 
à disposição para que o su-
cesso do mercado seja ain-
da mais amplo, salientando 
o comprometimento com 
o diálogo para equacionar 
pontos que sejam fonte de 
preocupação, estabelecen-
do a confiança necessária 
que transmita segurança 
para se investir, empreen-
der e desenvolver o setor. A 
cerimônia também contou 
com parlamentares, como 
o deputado Artur Leal, re-
presentando a Câmara dos 
Deputados, e o Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vações, Paulo Alvim. Os 
porta-vozes convergiram 
para o estreitamento de la-
ços do setor com o gover-
no e reforçaram que para 
o país obter uma econo-

mia inclusiva e sustentável, 
é preciso uma indústria de 
seguros cada vez mais forte 
para garantir proteção a so-
ciedade.

Representando todo o 
setor segurador, Roberto 
Santos homenageou Mar-
cio Coriolano, ao entregar 
uma placa de reconheci-
mento por sua contribui-
ção ao setor de seguros. “O 
Marcio conduziu a CNseg 
com muita firmeza, sabedo-
ria, construindo alicerces e 
pavimentando uma estrada 
que nos levará ao avanço 
ainda maior do mercado”, 
afirmou.

O evento também con-
tou com a palavra do 
presidente da Federação 
Nacional dos Corretores 
de Seguros (Fenacor), Ar-
mando Vergílio, que deu 
boas-vindas à nova presi-
dência da CNseg, colocan-
do à disposição os cerca 
de 120 mil corretores de 
seguros que atuam na mis-
são de levar a cultura de 
proteção e segurança para 
a sociedade e o país.

RC para advogados e profissionais de saúde

Pensando em trazer 
proteção e tranqui-
lidade para o dia a 

dia na carreira de advogados 
e profissionais da saúde, a 
Qualicorp, a mais completa 
plataforma de escolhas de 
planos de saúde no Brasil, 
agora oferece também o 
seguro de Responsabilida-
de Civil Profissional (RCP), 
com planos a partir de 10x 
de R$ 49,20/mês. Disponí-
vel para todos os clientes 
Quali, o produto pode ser 
contratado por meio da 
Qualiseguros, a plataforma 
de venda de produtos de 
seguros de forma 100% di-
gital.

“Estamos constantemen-
te mapeando as necessida-
des dos consumidores para 

trazer cada vez mais pro-
dutos que atendam às ex-
pectativas do cliente Qua-
li”, afirma Carlos Eduardo 
Martins, diretor técnico e 
de produtos da Qualicorp. 
“Temos o compromisso de 
oferecer cuidado e proteção 
em diversas frentes, não só 
no acesso ao plano de saú-
de. E a preocupação com 
o ofício de nossos Clientes 
faz parte dessa estratégia”.

O seguro cobre a Res-
ponsabilidade Civil por 
danos materiais, estéticos, 
morais, corporais e conse-
quentes prejuízos causados 
pelo segurado a terceiros 
no exercício da sua ativi-
dade profissional. Os da-
nos passíveis de cobertura 
são aqueles causados por 

uma falha profissional não 
intencional na prestação do 
serviço do segurado.

No caso de advogados, 
o produto oferece pro-
teção para profissionais 
liberais e Pessoa Jurídica 
em decorrência de erros, 
omissões involuntárias ou 
negligência durante a pres-
tação do serviço profissio-
nal, que possam gerar da-
nos a terceiros.

Já o seguro para profis-
sionais da saúde traz segu-
rança e garantia para médi-
cos, dentistas, enfermeiros, 
fisioterapeutas, nutricio-
nistas, psicólogos e outros 
profissionais da saúde que 
estão expostos a eventuais 
incidentes no exercício de 
suas atividades.

O cliente que deseja 
contratar o seguro pode 
acessar o site qualiseguros.
qualicorp.com.br e escolher 
a opção Responsabilidade 
Civil Profissional. Na pla-
taforma, é possível fazer a 
simulação deste seguro e 
de outros produtos comer-
cializados pela companhia, 
comparando coberturas, 
assistências e serviços de 
diferentes seguradoras com 
contratação em poucos mi-
nutos, de forma 100% on-
line.

A cobertura do seguro 
poderá vigorar até 24 horas 
a partir da data de contra-
tação. O site conta ainda 
com um canal de dúvidas e 
orientações para a compra 
por meio do WhatsApp

Qualicorp e AGU: Parceria para  
oferecer plano de saúde a servidores

A Qualicorp, a mais 
completa plata-
forma de escolha 

de planos de saúde no Bra-
sil, firmou, pela terceira 
vez consecutiva, convênio 
com a Advocacia-Geral 
da União (AGU). A par-
ceria, que tem mais de 10 
anos, tem como objetivo 
oferecer planos de saúde 

médico, hospitalar e odon-
tológico aos servidores do 
órgão e seus dependentes, 
e visa beneficiar mais de 
22 mil pessoas.

 Ao todo, são ofertadas 
cinco opções de opera-
doras para a AGU: Amil, 
SulAmérica, Unimed BH, 
Central Única Unimed 
(CNU) e Smile Saúde, 

além do plano odontoló-
gico de abrangência nacio-
nal da Dental Uni.

Todas as operadoras tra-
zem vantagens especiais 
na hora de cuidar da saúde 
e incluem facilidades co-
mo reembolso, app para 
agendamentos e serviços, 
telemedicina, acesso aos 
melhores hospitais, clínicas 

e laboratórios, e excelente 
custo-benefício. Os pla-
nos custam a partir de R$ 
113,00/mês. Os planos têm 
característica empresarial 
e com condições especiais. 
O convênio contempla 3 
modalidades de pagamen-
to: consignação em folha, 
débito em conta ou boleto 
bancário. Capemisa apoiará 

projeto da medalhista 
Adriana Samuel 

Valorizando a práti-
ca esportiva e in-
centivando talen-

tos brasileiros, a Capemisa 
Seguradora e a Capemisa 
Capitalização anunciam 
apoio ao Projeto Sem Bar-
reiras. A iniciativa atende 
cerca de 200 alunos, com 
idades entre seis e 17 anos, 
moradores em sua maioria 
das comunidades que for-
mam o Complexo do São 
Carlos, no Rio de Janeiro, e 
em bairros próximos. 

Com três modalidades 
esportivas, o Sem Barrei-
ras foi o primeiro proje-
to de inclusão social que a 
empreendedora Adriana 
Samuel desenvolveu para 
além do vôlei, combinando 
também práticas de judô e 
atletismo. Irmã do também 
medalhista olímpico Tande, 
ela entrou para a história 
no esporte brasileiro ao se 
tornar uma das quatro pri-
meiras mulheres a receber 
uma medalha de ouro pelo 
Brasil, em Atlanta nos jogos 
de 1996. Depois, ainda viria 

o bronze, em Sydney 2000.
O projeto tem metodolo-

gias esportivas próprias, pro-
piciando cerca de 1000 aulas 
por ano a todos os assistidos. 
São beneficiados alunos das 
escolas públicas da região, 
que têm estimulados seus 
sentimentos de empatia, au-
toestima, determinação e ex-
celência em suas ações.

Para a Capemisa, o espor-
te é um importante meio de 
inclusão social, revelando 
atletas e mantendo jovens 
e crianças envolvidos, além 
de contribuir para uma vida 
melhor e mais saudável.

Adriana Samuel também 
destaca os resultados deste 
incentivo: “O esporte mu-
dou a minha vida e a do 
meu irmão. Eu sempre tra-
go esse sentimento e tento 
devolver para as crianças 
aquilo que eu recebi: opor-
tunidades reais de trans-
formações. Quem trabalha 
com projeto social, sabe 
que a gente recebe mais do 
que dá e aprende mais do 
que ensina”. 
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SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES
PARA O TRIÊNIO 2022-2025

A Comissão Eleitoral, eleita em Assembleia Geral realizada no dia 11 de abril de 
2022, para conduzir o processo eleitoral que renovará a Diretoria, o Conselho 
Fiscal e a Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Muni-
cípio do Rio de Janeiro (SJPMRJ) para o triênio 2022-2025, realizou sua primeira 
reunião no dia 14 de abril de 2022, de forma virtual. As eleições vão se realizar 
nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2022, em regime casado com o pleito para a 
nova Diretoria e Comissão de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas (FE-
NAJ), respeitando as portarias e decretos federais, estaduais e municipais que 
estabelecem o isolamento social em virtude da permanência da pandemia do 
coronavírus, Covid19, e considerando a situação de caso de força maior prevista 
na Lei 13.979/2020 e demais legislações sobre o tema e, ainda, conforme o Ar-
tigo 17, Inciso II da Lei 14.020/2020. A votação será por voto virtual e direto dos 
associados que estiverem em gozo de suas obrigações sindicais, validadas de 
acordo com os dados constantes no cadastro de associados. A apuração dos vo-
tos será feita após o encerramento da votação. Para a presidência da Comissão 
Eleitoral foi decidido, por consenso, o nome de Fernanda Duclos Carisio, Sonia 
Regina Fassini foi indicada para primeira-secretária e Sonia Regina Gomes (So-
ninha) como segunda-secretária, também eleita representante da comissão junto 
à Comissão Eleitoral da FENAJ. As suplentes eleitas são Elisabeth Costa e Mo-
nica Scoville Bomfim. O Regimento Eleitoral elaborado pela Comissão Eleitoral, 
de acordo com Artigo 37 do Estatuto do SJPMRJ, determina que: Art. 37 – São 
condições exigidas para candidatar-se à eleição sindical: a) ser associado ativo 
do sindicato há pelo menos 90 (noventa) dias; b) estar no gozo de seus direitos 
sindicais. Assim, o prazo estatutário de filiação ao SJPMRJ para se candidatar à 
eleição no SJPMRJ, em uma das chapas, ou ao Conselho Fiscal ou à Comissão 
de Ética, terminará no dia 27/04/2022. INSCRIÇÕES O período da inscrição das 
chapas e das candidaturas avulsas será de 16 de maio a 17 de junho de 2022. 
A Comissão Eleitoral receberá a documentação digitalizada, juntamente com o 
Requerimento e a Ficha de Inscrição de cada integrante da chapa e candidaturas 
avulsas pelo e-mail sjpmrjcomissaoeleitoral2022@gmail.com A mensagem ele-
trônica deverá conter na identificação do Assunto: “Documentos para inscrição 
de Chapa” OU “Documentos para a inscrição de candidato para a Comissão de 
Ética” OU “Documentos para a inscrição de candidato para o Conselho Fiscal”. 
Depois de análise da documentação, será agendado o comparecimento dos ins-
critos para a efetivação do registro e assinatura presencial do termo de inscrição, 
com os originais da documentação enviada. Qualquer exigência ou incompatibi-
lidade será esclarecida neste momento. A Comissão irá assinalar o recebimento 
do e-mail e dará um recibo ao receber os requerimentos de inscrição de chapa 
e de candidaturas avulsas. Da mesma forma será feito o agendamento. A Co-
missão Eleitoral realizará plantões na Sede do Sindicato para os atendimentos 
agendados e eventuais esclarecimentos, em datas e horários a serem definidos 
em comum acordo com a Diretoria do SJPMRJ e previamente divulgados, pelas 
mídias sociais do SJPMRJ e para os endereços de e-mails dos candidatos. DO-
CUMENTOS PARA AS CANDIDATURAS Os formulários para a inscrições de-
verão ser solicitados  pelo e-mail: sjpmrjcomissaoeleitoral2022@gmail.com 1. 
DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS a) Os documentos exigidos 
para o registro de chapa, previstos no Regimento Eleitoral, são os seguintes: – 
Requerimento de registro da chapa endereçado à Comissão Eleitoral, assinado 
por integrante da chapa a ser inscrita; – Ficha de inscrição da chapa e de cada 
candidato; – Documento de identificação de cada candidato. b) DOCUMENTOS 
PARA AS CANDIDATURAS AVULSAS: Conselho Fiscal e Comissão de Ética 
Para a inscrição de candidatos ao Conselho Fiscal e para a Comissão de Ética 
deverão ser encaminhados para o e-mail: sjpmrjcomissaoeleitoral2022@gmail.
com os seguintes documentos: – Ficha de inscrição do cada candidato – Docu-
mento de identificação do candidato. CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITO-
RAL –  De 16 de maio a 16 de junho de 2022: PRAZO de inscrição de chapas e
apresentação de documentos dos candidatos das chapas concorrentes; –  17 
de junho de 2022: PRAZO FINAL para a complementação de documentação e 
substituição de candidatos; –  20 de junho de 2022: PRAZO MÁXIMO para solici-
tação de impugnação de candidaturas; –  23 de junho de 2022: PRAZO MÁXIMO 
para impugnações de candidaturas e publicação da relação das chapas. Pode-
rão votar os jornalistas sindicalizados e que tiverem quitado as mensalidades até 
12 dias antes da eleição (14/07/2022). Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022 

Fernanda Duclos Carisio – Presidente da Comissão Eleitoral 
Sonia Regina Fassini – Primeiro Secretário 

Sonia Regina Gomes (Soninha) – Segunda Secretária
Elizabeth Costa– Suplente / Monica Scoville Bomfim – Suplente 

Virginia Dirami Berriel - Diretora de Administração e Finanças do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93  -  NIRE 333.0032399-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 1 de dezembro de 2021, às 16h, na sede da Iconic
Lubrificantes S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708,
Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca. Convocação e
Presença: Compareceram à Assembleia: (i) acionistas representando a to-
talidade do capital social; (ii) o Presidente do Conselho de Administração
da Companhia, o Leonardo Remião Linden; e (iii) o Diretor Presidente da
Companhia, Sr. Alexandre Augusto Bassaneze, tendo sido dispensada as
formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº
6.404/76, conforme alterada, em virtude da presença de acionistas que re-
presentam a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Leonardo
Remião Linden - Presidente. Alexandre Augusto Bassaneze - Secretário.
Ordem do dia e deliberações: 1. Preliminarmente, foi autorizada de for-
ma unânime, pelo voto das acionistas da Companhia, a lavratura da pre-
sente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1°, do
artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. Considerando: (i) as renún-
cias apresentadas pelos Srs. Marcelo Pereira Malta de Araújo, e JOhn
Shojiro Suzuki, em 4 de outubro; (ii) a indicação da Cristiane Silva Leite
em 13 de outubro; e (iii) o término do mandato dos demais conselheiros e
respectivos suplentes, as acionistas decidem eleger os abaixo qualificados
para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato
que se iniciará nesta data até 1º de dezembro de 2023. Como Presidente:
• Leonardo Remião Linden, brasileiro, casado, administrador de empre-
sas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1010446621 e inscrito no
CPF sob o nº 452.601.500-82, e seu respectivo suplente, José Vianna
Sampaio Neto, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cé-
dula de Identidade RG nº 0572806574 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o
nº 888.986.105-30, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luis
Antônio, nº 1343, 8º andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo,
CEP 01317-910; Como Vice-Presidente: • Cary David Knuth, norte-ame-
ricano, casado, administrador, portador do passaporte nº 495170548, com
endereço profissional na 6001 Bollinger Canyon Road, San Francisco,
California, 94583; Como Conselheiros: • Antonio Ennes Pires de Lima,
brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identida-
de RG nº 06.378.676-8-DIC-DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº
746.887.317-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida das Améri-
cas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Condomínio Mario Henri-
que Simonsen, na Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, que atuará como membro efetivo do Conselho de Ad-
ministração da Companhia; • Carlos Frederico Resende, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 080145139 –
IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 023.467.937-95, que atuará como
membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, e seu res-
pectivo suplente, Bárbara Regina De Miranda Haschelevici, brasileira,
casada, bacharel em comunicação social, portadora da Cédula de Identi-
dade RG nº 79492716 SESPRJ e inscrita no CPF sob o nº 973.650.507-
30, com endereço profissional na Rua Francisco Eugênio, nº 329, 10º
andar, São Cristóvão, CEP 20941-900. • Cristiane Silva Leite, brasileira,
casada no regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora
do RG nº 21.842.773-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº
114.706.378-80, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luis
Antônio, nº 9 andar, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910,
que atuará como membro efetivo do Conselho de Administração da Com-
panhia. 3. Por fim, as acionistas ratificam todos os atos praticados pelo
Conselho de Administração no mandato anterior. Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Chevron Latin America
Marketing LLC., na qualidade de Acionista; Chevron Amazonas LLC.,
na qualidade de Acionista; Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na qua-
lidade de Acionista; Leonardo Remião Linden, na qualidade de Membro
do Conselho de Administração e Presidente da Mesa; e Alexandre
Augusto Bassaneze, na qualidade de Secretário da Mesa. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Alexandre Augusto
Bassaneze - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro. Empresa: Iconic Lubrificantes S.A.. NIRE: 333.0032399-6. Proto-
colo: 00-2022/195874-6. Data do protocolo: 24/02/2022. Certifico o Arqui-
vamento em 25/02/2022 sob o número 00004788027.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27  -  NIRE 33.3.0029040-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 31 de dezembro de 2021, às 13h, na sede social da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fran-
cisco Eugênio, n° 329, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janei-
ro, CEP 20.941-900. Presença: Compareceram à Assembleia (i) a única
acionista representando a totalidade do capital social; e (ii) os Diretores da
Companhia. Publicações: Edital de Convocação: Dispensada a publica-
ção de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76.
Mesa: Leonardo Remião Linden - Presidente. Cristiane Silva Leite - Secre-
tário. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente, foi autorizada,
pelo voto da acionista da Companhia, a lavratura da presente ata em forma
de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1° do artigo 130 da Lei das
Sociedades por Ações. 2. A acionista tomou conhecimento da carta de re-
núncia apresentada pelo Sr. Miguel Lacerda de Almeida, brasileiro, casa-
do, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 066.827.858
IFF/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 758.418.867-20, ao cargo de Diretor
que ocupava nesta Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral
Ordinária realizada em 8 de outubro de 2021. O Sr. Miguel Lacerda de
Almeida ressaltou que a renúncia apresentada teria efeitos a partir desta
data, não exercendo mais as atividades relacionadas ao cargo de Presi-
dente da Companhia. 2.1. Diante do pedido de renúncia apresentado, a
acionista externou votos de agradecimento pela dedicação do Presidente,
que ora renuncia, no desempenho de suas funções. 3. Ato contínuo, a aci-
onista aprova a indicação do Sr. Carlos Frederico Resende, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 080145139 –
IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 023.467.937-95, residente e domiciliado
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço pro-
fissional na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707,
708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor da
Companhia a partir desta data. 3.1.O mandato do Diretor eleito iniciar-se-á
nesta data, mediante a assinatura do termo de posse, e vigorará pelo prazo
remanescente dos demais membros da Diretoria em exercício, qual seja,
até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, que examinará os
documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 3.2. Consultado
anteriormente, o Diretor eleito declara que (a) não está incurso em qual-
quer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi
designado; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser conside-
radas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não tem
interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei
nº6.404/76. 4. Em razão das deliberações constantes nos itens acima, a
acionista decide ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia,
com mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022,
que examinará os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/
76, pertinentes ao exercício social de 2021, qual seja: Como Presidente: •
Leonardo Remião Linden, brasileiro, casado, administrador de empre-
sas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1010446621 e inscrito no
CPF/MF sob o nº 452.601.500-82; Como Diretores: • Cristiane Silva Lei-
te, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, economista,
portadora do RG nº 21.842.773-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº
114.706.378-80; • Francisco Carlos Ganzer, brasileiro, casado, engenhei-
ro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.278.310 e inscrito no CPF/
MF sob o nº 532.231.109-25; • Carlos Frederico Resende, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 080145139 –
IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 023.467.937-95; e • José Vianna
Sampaio Neto, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cé-
dula de Identidade RG nº 0572806574 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o
nº 888.986.105-30. 3.1. Todos os Diretores possuem endereço comercial
na Rua Francisco Eugênio, nº 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20.941-900. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os traba-
lhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos pre-
sentes. aa) Ultrapar Participações S.A, na qualidade de Acionista; Leo-
nardo Remião Linden, na qualidade de Presidente da Mesa, Cristiane
Silva Leite, na qualidade de Secretária da Mesa. Certifico que a presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cristiane Silva Leite  - Secretá-
ria da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa:
Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. - NIRE: 333.0029040-1 - Protocolo: 00-
2022/240926-6 - Data do protocolo: 18/03/2022. Certifico o arquivamento
em 22/03/2022 sob o número 00004814829.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE 
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA. 

A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Direto-
ria da Irmandade Santo Expedito, neste ato, representada pelo Dou-
tor Demóstenes Armando Dantas Cruz, RG nº 56.981, OABRJ e CPF 
nº 320.390.777-15, brasileiro, advogado, divorciado, domiciliado na 
Av. Presidente Vargas, nº 1733, sala 905, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP: 20.210-030, e-mail: demostenesarmando@gmail.com, convoca a 
todos os interessados, para a realização da Assembleia Geral, no dia 
10 de maio de 2022, realizar-se-á em primeira convocação às 13h e em 
segunda e última convocação às 14h, na Rua Senador Dantas, nº 31, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20031-202, a fim de serem deliberados 
e discutidos a seguinte ordem do dia: 01- Deliberação sobre a fundação 
da Irmandade Santo Expedito; 2 - Aprovação do Estatuto Social da enti-
dade; 03 - Eleição e posse do Conselho Superior e da mesa administra-
tiva; 04- Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022. 
Dr. Demóstenes Armando Dantas Cruz – OABRJ 56.981. Presidente da 

Comissão de Constituição e Fundação da Irmandade Santo Expedito.

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

Edital de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, com o prazo 
de 05(cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança 
proposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAVANELAS em face 
de MARIA ELIANE MILERIO CITO – CPF º 070.181.387-36 - 
Processo nº 0238487-86.2019.8.19.0001, na forma abaixo:

A Dra. ANA LUCIA SOARES PEREIRA, Juíza de Direito em Exer-
cício da Vara acima, FAZ SABER por este Edital, a todos os inte-
ressados, especialmente a Executada e seu cônjuge, se casada 
for, que em 09/05/2022, às 13:00 hs, no site: www.machadoleilo-
es.com.br, o Leiloeiro WILKERSON MACHADO DOS SANTOS, 
mat. nº 151 JUCERJA, venderá de forma eletrônica, conforme art. 
879 inciso II do CPC, e não havendo licitantes no dia 12/05/2022, 
no mesmo horário e site, a quem mais oferecer, na forma do art. 
891 § único do CPC e, art. 843, §§1º e 2º do CPC (se houver 
coproprietário), os direitos aquisitivos do imóvel registrado no 10º 
RGI (Livro 3-AL, fls. 96, nº 33413), matrícula nº 64.999, descrito e 
avaliado às fls. 250 como Apartamento 301, situado na Rua Paula 
Brito nº 691, Andaraí, Rio de Janeiro, e a fração ideal de 0,0530 
do respectivo terreno, inscrição municipal nº 0.708.775-2 e CL. 
07878-2, no valor atualizado de R$ 204.282,38. Constam débitos 
de taxas de incêndio no valor de R$ 100,22 e de condomínio no 
valor de R$ 37.967,86. Ciente o arrematante, que deverá com-
provar o pagamento da taxa de incêndio para ser reembolsado. 
A venda será livre e desembaraçada, Art. 908, § 1º, CPC e Art. 
130, § único, CTN. Condições Gerais da Alienação: Pagamento 
à vista conforme art. 892 do CPC, 5% ao Leiloeiro e custas de 
1%; caso haja proposta por escrito, art. 895, I e II do CPC, será 
permitido sinal de 50% e o restante em 03 parcelas iguais, men-
sais e sucessivas, em 30, 60 e 90 dias do leilão. A preferência na 
arrematação, observar-se-á o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. E, 
para conhecimento de todos foi expedido este edital, que foi publi-
cado na íntegra no site do Leiloeiro, Art. 887, §§ 2º e 3º, do CPC, e 
afixado no local de costume na sede do Juízo e nos autos, ficando 
o executado ciente da Hasta Pública, suprindo assim a exigência 
contida no Art. 889 inciso I do CPC. Dado e passado nesta cidade, 
em 19/04/2022. Eu, Solange dos Santos Garcia, Matr. 01-24156, 
o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. ANA LUCIA SOARES PEREI-
RA - Juíza de Direito em Exercício.

Lucro líquido da Weg ficou 23,5% no 1º tri
XP mencionou que lucro ficou 4% abaixo das projeções

A Weg (WEGEG3), 
uma das maio-
res fabricantes de 

equipamentos elétricos do 
mundo, reportou os resul-
tados do primeiro trimestre 
de 2022. A multinacional, 
que divulgou os números 
antes da abertura do mer-
cado desta quarta-feira (27), 
apurou lucro líquido de R$ 
943,9 milhões, crescimen-
to de 23,5% em relação ao 
mesmo trimestre de 2021. 
A teleconferência para es-
clarecimento dos núme-
ros está marcada para esta 
quinta-feira.

O lucro líquido ficou 
4% abaixo das estimativas 
da XP Investimentos, com 
os resultados financeiros 
abaixo do esperado, e 14% 
acima das estimativas de 
consenso. O lucro antes ju-
ros, impostos, depreciação 
e amortização (Ebitda, na 
sigla em inglês) ajustado da 
companhia cresceu 21,3% 
no 1T22, totalizando R$ 
1,232 bilhão.

A Weg, que tem sede na 
cidade de Jaraguá do Sul, no 
Estado de Santa Catarina, 
esclareceu em seu relatório 
que o bom desempenho de 
vendas nas principais linhas 
de negócios da empresa im-
pulsionou os resultados do 
primeiro trimestre. O lucro 
líquido também foi posi-
tivamente impactado pelo 
reconhecimento dos crédi-
tos tributários referentes a 
exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS e Cofins. 
A margem Ebitda (Ebitda 

sobre receita líquida) ajusta-
da atingiu 18,1% no perío-
do, baixa de 1,9 p.p. frente 
a margem registrada em 
4T20.

A receita líquida da com-
panhia somou R$ 6,828 bi-
lhões entre janeiro e março 
deste ano, alta de 34,5% 
na comparação com igual 
etapa de 2021. De acordo 
com a WEG, o crescimen-
to da receita é resultado da 
busca por fontes de gera-
ção de energia renovável e 
a boa demanda industrial 
no Brasil. No mercado ex-
terno, a atividade industrial 
continua aquecida, prin-
cipalmente nas vendas de 
equipamentos industriais 
para segmentos como óleo 
& gás, mineração e papel & 
celulose.

Capital investido

O retorno sobre o capital 
investido (ROIC, na sigla 
em inglês) atingiu 29,7% 
no primeiro trimestre de 
2022, um aumento de 1,5 
ponto percentual em rela-
ção ao mesmo trimestre de 
2021. A margem bruta foi 
de 27,8% no primeiro tri-
mestre de 2022, recuo de 
4,1 p.p. na comparação com 
igual etapa de 2021. 

A empresa atribui a que-
da da margem bruta em 
função dos “aumentos nos 
custos das principais maté-
rias-primas que compõem 
sua estrutura de custos”. As 
despesas de vendas, gerais 
e administrativas somaram 

R$ 692,8 milhões no pri-
meiro trimestre de 2022, 
um aumento de 13,7% so-
bre a mesma etapa de 2021.

A empresa registrou con-
sumo de caixa de R$ 136,9 
milhões nos três primeiros 
meses deste ano, refletindo 
a maior necessidade de ca-
pital de giro no período. O 
caixa líquido da companhia 
ficou em R$ 307 milhões 
no final de março de 2022, 
uma redução de 88,7% em 
relação ao mesmo período 
de 2021.

Bolsa em alta

A equipe da XP comen-
tou em relatório publicado 
no site da corretora que nes-
se último trimestre, o Brasil 
se destacou como a melhor 
bolsa dentre as principais 
do mundo. “Apesar das pre-
ocupações quando ao con-
flito entre Rússia e Ucrânia, 
riscos de uma política mo-
netária mais apertada em 
meio a disparada de preços 
de commodities de energia 
e de alimentos, o mercado 
brasileiro tem ido na con-

tramão de 2021, quando o 
Ibovespa terminou como 
uma das piores bolsas do 
mundo”.

De acordo com análise 
da XP, em 2022, o Brasil 
tem se beneficiado de uma 
combinação de: 1) rotação 
global de ações de cresci-
mento para ações de valor; 
2) uma forte exposição do 
Brasil a commodities e ban-
cos; 3) valuation ainda mui-
to atrativos apesar do rali 
recente; 4) fluxos de outros 
Mercados Emergentes para 
o Brasil; 5) por fim, o Brasil 
está chegando ao fim de seu 
ciclo de alta de juros, en-
quanto o Fed e outros ban-
cos centrais de mercados 
desenvolvidos estão apenas 
começando subir os juros.

Como resultado, o índice 
Ibovespa subiu +14,5%du-
rante o primeiro trimestre 
deste ano, em Reais. Em 
dólares, a alta foi ainda mais 
acentuada em +34,5%, 
comparado com a queda 
de 4,9% do S&P 500 e um 
retorno de -5,7% dos mer-
cados globais, medido pelo 
MSCI ACWI em dólares.

Divulgação Weg
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
CNPJ Nº 34.046.722/0001-07

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Reais)DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Reais, exceto se informado de outra forma)

Prezados Senhores: Em atendimento aos dispositivos legais vigentes, sub-
metemos à apreciação de V.Sas. o relatório da administração, as demons-
trações contábeis e o relatório dos auditores independentes, referentes às 
atividades da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021. PERFORMANCE DO VOLEI-
BOL: Depois de ser adiada por um ano em razão da pandemia da COVID-19, 
as Olimpíadas em Tóquio (JAP) foi o ponto alto do esporte mundial em 2021. 
O voleibol brasileiro, seguindo a tradição olímpica, trouxe mais uma medalha. 
Comandada mais uma vez por José Roberto Guimarães, a seleção feminina 
de vôlei do Brasil conquistou a prata. No masculino, o Brasil alcançou mais 
uma semifinal olímpica, a quinta consecutiva, e terminou em quarto lugar. No 
vôlei de praia Alison/Álvaro Filho (ES/PB) e Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) 
ficaram com a quinta posição, enquanto Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e 
Ágatha/Duda (PR/SE) terminaram em nono. Para além da campanha olím-
pica, a seleção masculina conquistou, pela primeira vez, o título da Liga da 
Nações. A equipe venceu na decisão a Polônia por 3x1. No feminino as brasi-
leiras ficaram com o vice-campeonato. No âmbito regional, o Brasil manteve 
a hegemonia com títulos sul-americanos nos dois gêneros. No vôlei de praia 
o maior destaque ficou por conta do título do Circuito Mundial para Ágatha e 
Duda, que encerraram a parceria com o ouro na etapa de Itapema (SC) do 
tour internacional. Nesta temporada, foi necessário realizar as finais da Copa 
Brasil e da Superliga no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV). Mas 
pouco a pouco o vôlei foi ganhando novamente seu principal combustível: o 
público nos ginásios e arenas. O lançamento da edição 2021/2022 da Su-
perliga foi realizado virtualmente, mas o público se fez presente nos ginásios 
desde a primeira rodada. O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia foi da bolha 
no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), às 
arquibancadas lotadas nas arenas de Itapema (SC) e Cuiabá (MT). Pelas 
transmissões on-line, na “Arquibancada” ou ao vivo, os torcedores puderam 
acompanhar um show de voleibol dos craques brasileiros. No primeiro se-
mestre, a conclusão da temporada 2020/2021, com quatro últimas etapas. 
Com a decisão da CBV de que o Circuito Brasileiro passa a começar e termi-
nar no mesmo ano, a temporada 2021 foi realizada em cinco etapas, a partir 
de setembro/21. A temporada 2021 das equipes de base do Brasil terminou 
com grandes resultados. Chegamos ao fim do ano de 2021, as conquistas do 
voleibol brasileiro encararam desafios impostos pela pandemia do coronaví-
rus. Porém, o voleibol brasileiro demonstrou que o sucesso vai muito além 
das quadras, e mais uma vez destacou sua grandiosidade e capacidade de 
se reinventar. Esses e outros motivos popularizaram a modalidade e a con-
solidaram com uma das mais importantes no Brasil, abaixo apresentamos 
quadro com os resultados alcançados no período: 

QUADRO MEDALHA - VÔLEI DE QUADRA

COMPETIÇÕES 2021 SELEÇÃO
Liga das Nações 1º Adulta Masculina
Sul-Americano 1º Adulta Masculina
Jogos Olímpicos 2º Adulta Feminina
Liga das Nações 2º Adulta Feminina
Sul-Americano 1º Adulta Feminina
Jogos Pan-Americanos Sub-23 Feminino 1º Base Quadra
Jogos Pan-Americanos Sub-23 Masculino 1º Base Quadra

QUADRO MEDALHA - VÔLEI DE PRAIA
 COMPETIÇÕES 2021* CATEGORIA

Circuito Mundial - Feminino 1º Adulto
Mundial Masculino Sub-19 3º Base
Jogos Pan-Americanos Sub-23 Feminino 1º Base
Jogos Pan-Americanos Sub-23 Masculino 1º Base

GESTÃO: A missão da CBV é liderar o processo de desenvolvimento e pro-
moção do voleibol brasileiro, representando a modalidade com excelência 
em eventos nacionais e internacionais, e sendo referência em gestão despor-
tiva, com ênfase em resultados esportivos, geração de negócios, atração/re-
tenção de fãs e desenvolvimento do voleibol. Em 2021, a chapa formada por 
Walter Pitombo Laranjeiras, o Toroca, (presidente) e Radamés Lattari (vice-
-presidente) foi eleita para comandar a CBV no quadriênio 2021/2024. Em 
março a ex-jogadora e medalhista olímpica Adriana Behar foi nomeada CEO 
da entidade. Adriana Behar assumiu a CBV em março de 2021 com o objetivo 
de tornar o voleibol do Brasil o número 1 do mundo, dentro e fora das qua-
dras, contando para isso com fatores como a qualidade de atletas, comissões 
técnicas e colaboradores, a capilaridade das federações, o histórico vitorioso 
do voleibol e o potencial do Centro de Desenvolvimento do Voleibol – CDV, 
em Saquarema/RJ. GOVERNANÇA: Trabalho, organização, ética e, princi-
palmente, transparência andam juntos na gestão da Confederação Brasileira 
de Voleibol – CBV. Seguindo esse caminho, a CBV, desde 2015, pauta sua 
gestão na Governança Corporativa, que tem como principal alicerce a Con-
formidade, além de equidade, lisura e devida prestação de contas. Em 2021, 
mais um importante passo foi dado nesse sentindo, com a elaboração do 
Planejamento Estratégico para o ciclo olímpico de 2022 a 2024, iniciado em 
agosto passado, uma vez assentadas a missão da CBV – liderar o processo 
de desenvolvimento e promoção do voleibol brasileiro, representando a mo-
dalidade com excelência em eventos nacionais e internacionais, e sendo re-
ferência em gestão desportiva, com ênfase em resultados esportivos, gera-
ção de negócios, atração/retenção de fãs e desenvolvimento do voleibol – 
bem como sua visão de futuro – ser referência mundial em gestão desportiva, 
com ênfase em resultados esportivos, geração de negócios, atração/reten-
ção de fãs e desenvolvimento do voleibol – foram estabelecidos os seguintes 
valores, que irão pavimentar o árduo caminho a ser trilhado: excelência no 
desenvolvimento técnico, na gestão e na pesquisa esportiva, incluindo saúde 
física e mental; integridade, para atuar corretamente independentemente da 
existência de dispositivos de controle; pertencimento, com sentimento de co-
letividade, relação direta com a essência do esporte e a conquista de resulta-
dos; resiliência, que traz otimismo e capacidade de superar adversidades e 
os desafios; e diversidade, fundamental para combater qualquer tipo de pre-
conceito social, racial ou de gênero. Entre os destaques do último exercício 
social cita-se (i) a primeira edição do “Jornada das Estrelas”, programa de 
transição de carreira realizado em parceria com o Grupo de Estudos Olímpi-
cos (GEO) e apoio da Universidade Unicesumar, que reuniu nomes como os 
atletas olímpicos Fernanda Garay, Fabi Alvim, Juliana Felisberta e William 
Arjona; (ii) o Programa de Trainees da CBV, inaugurado pelo ex-levantador e 
medalhista de prata olímpico Marcelo Elgarten, que durante seis meses vi-

venciou o trabalho de todas as áreas da CBV com seus respectivos integran-
tes; (iii) o reconhecimento das boas práticas da entidade na 2ª edição do 
Rating Integra – iniciativa da Atletas pelo Brasil, Comitê Olímpico do Brasil 
(COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Instituto Ethos e Pacto pelo Es-
porte; e (iv) o segundo lugar na edição 2021 do Prêmio Sou do Esporte de 
governança, que desde 2015 avalia práticas de boa gestão, transparência e 
governança das confederações a partir de mais de 100 atributos, mantendo a 
tradição da CBV de ter sido finalista em todas as edições. Para o exercício 
que se inicia, o estabelecimento de uma gestão pautada em metas e objeti-
vos estratégicos, o lançamento de um canal de denúncias e a implementação 
de um programa de integridade reafirmam a crença no desenvolvimento da 
gestão, ética e transparência como catalisadores dos resultados expressivos 
que popularizam a modalidade e a consolidam como uma das mais importan-
tes no Brasil. PESSOAL: O Capital Humano é indispensável para o bom de-
sempenho das atividades e resultados obtidos pela CBV. Desta forma, valori-
zamos as pessoas com experiências diversas e com expectativas de carreira 
alinhadas às necessidades da entidade. Para estimulá-los, a CBV proporcio-
na oportunidades de aprendizado, adoção de práticas éticas e não discrimi-
natórias, manutenção de um ambiente de trabalho agradável, de alta produti-
vidade e de remuneração justa. Desenvolvimento e capacitação de cola-
boradores: Em 2021, tivemos oportunidades de aprendizado em áreas im-
portantes como o CISO (Curso de Introdução ao Sistema Olímpico), o VOV 
(Valores Olímpicos para a Vida) e FAE (Fundamentos da Administração Es-
portiva) promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para os colaborado-
res da CBV Filial Barra. A seguir, outros treinamentos que contaram com a 
participação de nossos funcionários: CAGE (Curso Avançado de Gestão Es-
portiva), fornecido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB); Webinars de Ges-
tão, Ética e Transparência; Capacitação em Plano de Negócios (CCPlaNe); 
Palestra sobre Noções Básicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais (LGPD); Reunião Técnica sobre Prestação de Contas do Comitê Olím-
pico do Brasil (COB); e Encontro Anual de Atualização de Gestores das Con-
federações, também oferecido pelo COB. Para difundir amplamente o tema 
do assédio e abuso no esporte, contribuindo para a cultura de  prevenção, 
enfrentamento e adoção de boas práticas, conforme o Código de Conduta da 
CBV e a Legislação vigente, todos os colaboradores da CBV Filial Barra rea-
lizaram o Curso Mandatório de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e 
Abuso no Esporte na plataforma do COB. Enfrentamento ao Coronavírus: 
Desde o início da pandemia a Entidade iniciou intenso movimento de comu-
nicação quanto ao coronavírus, por meio de e-mails corporativos, foram ado-
tadas ações relacionadas a testagem de colaboradores, utilização obrigatória 
de equipamentes de proteção, protocolos de prevenção priorizando ações de 
limpeza e desinfecção e testagem, também foi estabelecido o sistema de 
trabalho híbrido (home office e presencial). Entendemos que a pandemia ain-
da é uma realidade e todos os cuidados quanto à prevenção e proteção dos 
nossos colaboradores são extremamente necessários. Pesquisa de clima 
organizacional: Em 2021, a CBV também deu um grande passo para se 
transformar numa empresa referência no mercado de trabalho. Teve início, no 
mês de dezembro, a nossa Pesquisa de Clima Organizacional, que visa de-
tectar em quais aspectos a entidade necessita de avanços, e em quais ques-
tões já se destaca, sob o ponto de vista de todos os colaboradores. A partir 
dos resultados da Pesquisa, será possível definir o plano de ação para o de-
senvolvimento dos aspectos apontados como os mais sensíveis. Segurança 
e Saúde Ocupacional: A Política de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupa-
cional da CBV tem por objetivo melhorar a qualidade de vida laboral e pesso-
al de seus empregados, através da prática de rotinas voltadas à prevenção 
de acidentes e de doenças decorrentes das atividades trabalhistas. A CBV 
conta com o amparo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
que é composta por 1 representante do Empregador e 1 representante dos 
empregados. Ambos os representantes contam com a cobertura de seus res-
pectivos suplentes. CONAT: Foram realizados 17 cursos de certificação de 
treinadores de voleibol de quadra e praia e nivelamento o que possibilita os 
registros dos treinadores na CBV provenientes das 5 regiões do Brasil, sendo 
11 para treinadores de Voleibol de Quadra e 6 para treinadores de Voleibol de 
Praia. Também foi feito 1 curso de atualização, que são cursos para profissio-
nais das diferentes áreas que respaldam a ação dos treinadores, preparado-
res físicos, nutricionistas e fisioterapeutas. Ao todo foram atendidos 515 trei-
nadores em todo o país. O alcance dos cursos foi possível através da utilização 
da plataforma EAD (WEBEX) disponibilizada pela CBV para os conteúdos teó-
ricos dos cursos. Para 2022 temos como projetos a realização do III Encontro 
de Instrutores da Comissão Nacional de Treinadores; o início da Certificação 
Bianual de Treinadores já certificados e em parceria com a Unidade de Sele-
ções o Encontro de Técnicos Formadores para 2023. Também foram produzi-
dos 2 trabalhos científicos e publicados. Um sobre todos os cursos e o segundo 
sobre o Projeto COB-CBV de cursos de Voleibol de Praia.

ANEXO 1
Gráficos das atividades da CONAT 2021 - Comparativo 3 anos

Fonte: CONAT, 2021

19

3

14

7

11

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

QUADRA PRAIA QUADRA PRAIA PRAIAQUADRA

2019 2020 2021

CURSOS REALIZADOS PELA COMISSÃO NACIONAL DE

TREINADORES PERÍODOSNOS PRÉ E PÓS PANDEMIA

Fonte: CONAT, 2021

Fonte: CONAT, 2021.

703

61

521

185

361

154

0

100

200

300

400

500

600

700

800

QUADRA PRAIA PRAIA QUADRA PRAIAQUADRA

2019 2020 2021

TOTAL DE ROFISSIONAIS ATENDIDOSP POR MODALIDADE

Fonte: CONAT, 2021

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Em 2021, com a retomada 
das operações no tangente aos campeonatos que haviam sido suspensos 
em razão da pandemia do coronavirus, juntamente com os esforços envida-
dos pelas equipes, a CBV,obteve expressivo resultado econômico-financeiro, 
o que demonstra a correção das medidas adotadas nos últimos anos para au-
mentar a solidez e garantir a sustentabilidade da Entidade. O resultado apre-
sentado, demonstra de forma clara o esforço continuado da administração da 
CBV em manter os investimentos no voleibol brasileiro, mesmo em cenário 
econômico instável e com efetiva queda de investimentos nas modalidades 
esportivas em nosso País. Cumpre ressaltar, que os resultados apresentados 
no quadro abaixo, foram auditados, sem ressalvas pela Auditoria contábil e 
Conselho Fiscal.

2021 2020
Receita operacional 110.934.342 52.983.504
Custos (64.486.284) (23.074.775)
Superávit bruto 46.448.058 29.908.729
Despesas com pessoal e encargos (17.132.412) (14.374.023)
Despesas Gerais e Administrativas (19.622.027) (11.529.777)
EBITDA 9.693.069 4.004.929
(+) Adições
Receita Financeira 2.268.184 974.811
(-) Subtrações
Depreciação/amortização (1.299.062) (1.246.522)
Despesas Financeiras (3.675.239) (523.573)
Deficit/Superávit 6.987.502 3.344.532

Indicadores de liquidez dos últimos 5 exercícios:
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Os índices apresentados acima, demonstram a capacidade de caixa que a 
entidade possui para quitar suas obrigações de curto e longo prazo.
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO: REAL X ORÇADO 2021 - O orça-
mento aprovado para o ano de 2021 foi elaborado com muita responsabili-
dade, de forma criteriosa e conservadora, visando manter os investimentos 
necessários para o desenvolvimento da modalidade, bem como proporcionar 
o crescimento sustentável da Entidade. No decorrer da execução orçamentá-
ria, o acompanhamento diário da aplicação dos recursos tem como finalida-
de evitar possíveis desvios orçamentários e garantir a forma mais adequada 
para aplicação dos recursos, abaixo segue o real x orçado.

2021 Real Orçado
Receitas 113.202.526 107.808.345
Despesas (106.215.024) (107.138.975)
Resultado 6.987.502 669.370

ORÇAMENTO 2022: O orçamento de 2022 foi concluído no início de dezem-
bro de 2021, com parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal no dia 6 de 
dezembro de 2021 e aprovação pelo Conselho de Administração no dia 14 
de dezembro de 2021.

2022 Real Orçado
Receitas - 108.620.610
Despesas - (108.276.478)
Resultado - 344.132

PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS: Reconhecemos que 2022 ainda será 
um ano de desafios. Isso exigirá de nós cautela e austeridade, por meio de 
um planejamento criterioso e de execução precisa para alcançarmos o de-
sempenho financeiro almejado. Estamos certos de que temos os alicerces 
necessários para nossa sustentação hoje, assim como o potencial para ino-
var, ações essas que garantirão nosso sucesso em médio e longo prazos. A 
palavra-chave será, portanto, eficiência, sem abrir mão da nossa mobilização 
em favor do voleibol. Contudo, estamos cientes de que a pandemia da CO-
VID-19 ainda será nosso grande desafio pois ainda não temos uma previsão 
de quando esse cenário terá um fim. Diante de tantas variáveis para o ano 
que se inicia, temos a certeza de que o esporte é benéfico aos torcedores, 
aos atletas, às empresas que se associam de forma direta ou indireta e, as-
sim como todas as outras áreas da economia, o esporte não pode parar. 
Sendo assim, a CBV se organiza cada vez mais para otimizar os seus re-
cursos com o objetivo de manter suas entregas (treinamento, competições 
de quadra e praia) em atividade. A administração da CBV reitera seu desejo 
de encarar os desafios de 2022 com serenidade, trabalhando cada vez mais 
para que o Brasil consolide sua posição de destaque no Voleibol mundial. 
Que 2022, seja um ano de vitórias para o voleibol brasileiro.
AGRADECIMENTOS: A Administração da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 
DE VOLEIBOL - CBV agradece a confiança e o apoio dos nossos atletas, 
federações, patrocinadores, fornecedores, instituições contábeis, órgãos go-
vernamentais e, em especial, a todos os colaboradores por sua dedicação e 
trabalho em equipe.

Walter Pitombo Laranjeiras
Presidente

Adriana Behar
Diretora-Executiva

Luciana de Oliveira da Silva - Contadora – CRC-RJ 096121/O

Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 36.587.730 36.458.004
Recursos de convênios 6 5.283.762 7.418.722
Contas a receber 7 5.740.818 4.357.783
Ativo fiscal corrente - 1.505
Federações estaduais 8 106.243 6.148
Clubes nacionais 9 163.500 105.637
Adiantamentos diversos 10 303.157 113.346
Estoque material esportivo 11 6.457.326 3.917.276
Empréstimo de Mútuo com Atletas 12 39.070 62.900
Despesas antecipadas 13 275.259 255.300

Total do Ativo Circulante 54.956.865 52.696.621
Não Circulante
Imobilizado 14 5.826.336 6.560.095
Intangível 200.593 200.593

Total do Ativo Não Circulante 6.026.929 6.760.688

Total do Ativo 60.983.794 59.457.309

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2021 2020
Circulante
Fornecedores 15 834.616 1.066.254
Convênios 16 5.026.099 6.103.875
Estoque de material esportivo 11 6.457.326 3.917.276
Receitas diferidas 17 21.565.456 36.583.629
Arrendamento mercantil 18 288.898 433.347
Passivo fiscal corrente 19 3.419.503 1.247.135
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 20 1.320.166 1.425.658
Provisões de despesas 21 2.485.353 824.544
Rescisões a pagar 22 696.345 696.345
Contas a pagar 23 77.933 207.762
Parcelamento débitos - convênios 24 130.792 -
Parcelamento Previdenciário 25 1.225.593 -
Outras obrigações - 549

Total do Passivo Circulante  43.528.080 52.506.374
Não Circulante
Provisão para contingências 26 51.639 51.639
Arrendamento mercantil 18 - 288.898
Rescisões a pagar 22 696.345 1.392.689
Parcelamento débitos – Convênios 24 457.772 -
Parcelamento Previdenciário 25 4.044.747 -

Total do Passivo não Circulante  5.250.503 1.733.226
Patrimônio Líquido
Patrimônio social 1.000 1.000
Superávit acumulado 27 12.204.211 5.216.709

Total do Patrimônio Líquido  12.205.211 5.217.709
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  60.983.794 59.457.309

Nota 2021 2020
Contribuições 28 3.240 3.240
Inscrições de atletas/profissionais/clubes 29 515.287 662.241
Transferências e cessões temporárias 30 2.459.769 3.151.133
Licença e vistorias para jogos 31 150.000 -
Taxas e multas disciplinares 32 12.700 15.450
Premiações 33 15.202.262 -

Receitas ordinárias 18.343.258 3.832.064
Receita de patrocínio 34 72.177.077 29.392.380
Direitos de transmissão 35 2.888.179 2.767.099
Receita de convênios 36 17.112.094 16.433.266
Receita de Contrato de Permuta 4.846 -
Outras receitas 37 408.888 558.695

Receitas extraordinárias 92.591.084 49.151.440
Receita bruta 110.934.342 52.983.504
Despesas Operacionais
Despesa com pessoas/atletas
 e comissão técnica 38 (20.783.895) (6.920.193)
Despesas com Transportes 39 (11.643.681) (4.740.201)
Despesas com premiação a atletas 40 (19.569.154) (4.357.188)
Despesas com Locação 41 (2.926.962) (2.114.643)
Despesas com federações para a
 realização de eventos da CBV 42 (29.075) (418.900)
Despesas operacionais – Outros custos 43 (9.533.517) (4.523.650)

Despesas operacionais (64.486.284) (23.074.775)
Despesas Administrativas
Despesa com pessoal 44 (12.751.889) (11.049.104)
Despesas com encargos sociais 45 (4.380.523) (3.324.919)
Despesas com serviços contratados 46 (3.879.134) (2.517.251)
Despesas de localização e funcionamento 47 (2.930.692) (1.675.749)
Despesas com propaganda e publicidade 48 (606.395) (434.851)
Despesas com federações 42 (1.614.041) (1.931.881)
Outras despesas administrativas 49 (11.890.827) (6.081.679)

Despesas administrativas (38.053.501) (27.015.434)
Resultado antes do Resultado Financeiro 8.394.557 2.893.295
Receitas financeiras 2.268.184 974.810
Despesas financeiras (3.675.239) (523.573)

Resultado Financeiro Líquido 50 (1.407.055) 451.237
Superávit Líquido do Exercício 6.987.502 3.344.532
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

2021 2020
Superávit líquido do exercício 6.987.502 3.344.532
Outros Resultados Abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 6.987.502 3.344.532
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

Patrimônio 
Social

Reserva 
de Capital

Superávit/ 
Acumulado

Superávit/ 
do Exercício Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.000 539.901 1.332.276 - 1.873.177
Superávit líquido do exercício - - - 3.344.532 3.344.532
Incorporação do Superávit líquido do exercício - - 3.344.532 (3.344.532) -
Incorporação de Reserva - (539.901) 539.901 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.000 - 5.216.709 - 5.217.709
Superávit líquido do exercício - - - 6.987.502 6.987.502
Incorporação do Superávit líquido do exercício - - 6.987.502 (6.987.502) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.000 - 12.204.211 - 12.205.211

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

2021 2020
Superávit do exercício 6.987.502 3.344.532
Itens que não afetam o caixa:
Depreciação 1.299.062 1.246.522
Baixa de ativo imobilizado 60.130 -
Provisão de despesas 1.975.480 (4.199.066)
Provisão para contingências - (6.500)

Superávit do exercício ajustado 10.322.174 385.488
(Aumento) Redução dos Ativos:
Recursos de convênios 2.134.961 (1.250.848)
Contas a receber (1.383.035) 14.440.084
Partes relacionadas (Federações) (157.958) 547.266
Adiantamentos diversos (189.811) (101.962)
Ativo fiscal corrente 1.505 (1.505)
Despesas antecipadas (19.959) 7.096

Aumento (Redução) dos Passivos:
Fornecedores (231.638) 76.602
Convênios (1.077.776) (3.911.904)
Receitas a apropriar (15.018.173) 21.975.133
Passivo fiscal corrente 2.172.368 68.618
Partes relacionadas (Federações) - (119.281)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (105.492) 13.023

2021 2020
Contas a pagar (826.174) (885.852)
Arrendamento IFRS 16/CPC06 (433.347) (433.347)
Empréstimo consignado (549) 549
Parcelamentos diversos 5.544.234 -

FLUXO DE CAIXA GERADO PELA ATIVIDADE
 OPERACIONAL 731.330 30.809.160
Atividades de Investimento
Aquisição de Ativo Imobilizado (625.434) (3.572.654)
Mútuo com Atletas 23.830 (62.900)

FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA
 ATIVIDADE DE INVESTIMENTO (601.604) (3.635.554)
Atividades de Financiamento
Partes relacionadas – Mútuo - (160.122)

FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA
 ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO - (160.122)
Realização Líquida de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 129.726 27.013.484
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Início do Exercício 36.458.004 9.444.520
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Fim do Período 36.587.730 36.458.004

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Confederação Brasileira de Voleibol, desig-
nada pela sigla CBV, filiada à Federação Internacional de Volleyball, designada 
pela sigla FIVB, e ao Comitê Olímpico do Brasil, designado pela sigla COB, cria-
da pelo Decreto nº 36.786 de 18 de janeiro de 1955, é uma associação de fins 
não econômicos, de caráter desportivo, fundada na cidade do Rio de Janeiro, 
aos dezesseis dias do mês de agosto de 1954 e constituída pelas Entidades 
Estaduais de Administração do Voleibol, diretamente filiadas a CBV, e ainda, re-
conhece como membros: i. Entidades de prática do voleibol (Clubes), eleitos ou 
indicados pela Entidade representante dos clubes; ii. Atletas, eleitos ou indicados 
pelas Comissões Nacionais e Estaduais de Atletas. A Confederação Brasileira 
de voleibol tem sua sede e domicilio na Avenida Ministro Salgado Filho, 7000 - 
Barra Nova, Saquarema - Rio de Janeiro, e sua filial está domiciliada na avenida 
Salvador Allende nº 6.555 Rio Centro, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, tem por 
finalidade administrar, coordenar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo 
país a prática do voleibol profissional e não profissional, assim como representar 
o voleibol brasileiro nas competições nacionais e internacionais. A CBV é gerida 
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por seus poderes e órgãos, de acordo com a sua composição e o estabelecido 
no seu Estatuto, são poderes e órgãos da CBV: Assembleia Geral (Administrati-
va e Eleitoral), Conselho de administração, Presidência e Vice-Presidência, Con-
selho Diretor e Conselho Fiscal. A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV 
encarrega-se de todo o trabalho técnico e logístico relacionado à realização dos 
campeonatos de voleibol em seu calendário oficial. Pelo menos uma vez por ano, 
cada estado recebe uma competição oficial organizada por ela. Além disso, é 
sua tarefa supervisionar todas as atividades das seleções brasileiras de voleibol 
de quadra masculinas e femininas, nas categorias adultas, juvenis, infantojuvenis 
e infantis, bem como as atividades das seleções brasileiras de voleibol de praia, 
nas categorias adultas, sub-21 e sub-19. A Confederação Brasileira de Voleibol 
- CBV opera apenas no Brasil, com representação em todo o território nacional 
através das Federações que lhes são filiadas, tanto no âmbito do voleibol de qua-
dra como de praia. Fora do país, a CBV participa de competições representando 
o Brasil na modalidade Voleibol. 1.1 - Desempenho econômico-financeiro: A 
situação da pandemia ainda é uma realidade sem data prevista para terminar, 
todavia mesmo com as incertezas impostas por esse cenário, a CBV está estru-
turada para realização dos eventos de acordo com os protocolos de segurança 
vigentes, e possui planejamento financeiro adequado para gerar fluxo de caixa 
necessário para a manutenção de nossa continuidade. Destacamos ainda, que 
a CBV elaborou orçamento para o ano de 2022 sendo extremamente conserva-
dora com os valores de receitas, bem como foi detalhadamente criteriosa com a 
construção do orçamento de despesas. O orçamento foi submetido ao parecer 
do Conselho fiscal em 06/12/2021 e aprovado pelo conselho de Administração 
em 14/12/2021. Continuidade Operacional: Com base nas operações ora em 
curso, a administração entende e acredita que a Entidade está bem-posicionada 
para gerenciar os riscos de suas operações. Apesar de todos os impactos ne-
gativos gerados pela COVID-19, já mencionados anteriormente, o planejamento 
financeiro projetado para o exercício 2022, construído com base no calendário 
de realização de nossas competições e contratos de patrocínios existentes, nos 
leva a ratificar que estas demonstrações contábeis foram preparadas com base 
no pressuposto da continuidade normal das operações da Entidade.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: a. Declaração 
de Conformidade: As demonstrações contábeis foram preparadas pela Admi-
nistração da Entidade, sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresen-
tadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que levam em 
consideração, quando aplicáveis, a legislação societária brasileira, os Pronuncia-
mentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) apli-
cáveis as entidades sem fins lucrativos. A emissão das demonstrações contábeis 
foi autorizada pela Diretoria em 08 de março de 2022. Detalhes sobre as políticas 
contábeis da Entidade estão apresentados na nota explicativa n° 4. Todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. b. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: A moeda 
de apresentação das demonstrações contábeis é o Real (R$), que também é a 
moeda funcional da Entidade. Transações em moeda estrangeira são reconhe-
cidas pela taxa de câmbio na data do balanço, informada pelo Banco Central do 
Brasil. Os ganhos e as perdas cambiais atrelados a estes itens são registrados 
na demonstração de resultado. Todas as informações contábeis apresentadas 
em Real foram arredondadas para o milhar próximo, exceto quando indicado 
de outra forma. c. Uso de Estimativas e Julgamentos: Na preparação des-
tas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos, estimati-
vas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis da Entidade e 
os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resulta-
dos reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são 
revistas de uma maneira contínua. As revisões das estimativas são reconheci-
das prospectivamente.
3. BASE DE MENSURAÇÃO: As demonstrações contábeis foram preparadas 
considerando o custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não  
derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados 
pelo valor justo.
4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As políticas contábeis descritas abai-
xo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresenta-
dos nestas demonstrações contábeis. a. Apuração do resultado: O resultado 
das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competên-
cia de exercício. b. Instrumentos Financeiros: i. Ativos Financeiros Não De-
rivativos – Reconhecimento e Desconhecimento: A Entidade reconhece os 
recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os 
outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação 
na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do ins-
trumento. A Entidade não reconhece um ativo financeiro quando os direitos con-
tratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Entidade transfere os 
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro 
em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titula-
ridade do ativo financeiro são transferidos. Os ativos e passivos financeiros são 
compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e 
somente quando, a Entidade tenha o direito legal de compensar os valores e te-
nha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar 
o passivo simultaneamente. ii. Ativos Financeiros Não Derivativos – Mensu-
ração: A Entidade classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes 
categorias: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e 
empréstimos e recebíveis. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento 
inicial, recebíveis e outras contas são medidos pelo custo amortizado por meio 
do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao 
valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem o Contas a Receber. 
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ativo 
financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classifi-
cado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões 
de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de 
riscos documentada e a estratégia de investimentos da Entidade. Os custos da 
transação são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos financeiros 
designados como pelo valor justo através do resultado compreendem as aplica-
ções financeiras e contas a receber. iii. Redução ao Valor Recuperável: Ativos 
financeiros não derivativos (incluindo recebíveis): Os valores contábeis dos ati-
vos não financeiros da Entidade, são revistos a cada data de apresentação para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, 
então o valor recuperável do ativo é estimado. Uma perda por redução no valor 
recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou Unidade Geradora de 
Caixa exceder o seu valor recuperável. A evidência objetiva de que os ativos fi-
nanceiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento 
por parte do devedor, a renegociação do valor devido à Entidade em condições 
que a mesma não aceitaria em outras transações, indicações de que o devedor 
ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mer-
cado ativo para um título. Além disso, para um investimento em instrumento pa-
trimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do 
seu custo é evidência objetiva de perda por redução do valor recuperável. iv. 
Passivos Financeiros Não Derivativos – Reconhecimento e Mensuração: A 
Entidade reconhece passivos financeiros inicialmente na data de negociação na 
qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade 
baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, 
canceladas ou vencidas. A Entidade classifica os passivos financeiros não deri-
vativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de tran-
sação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são 
medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos. A Entida-
de possui os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, em-
préstimos e financiamentos e contas a pagar. c. Caixa e Equivalentes de Caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldo de caixa, depósitos bancários 
à vista e aplicações contábeis com vencimento original de três meses ou menos 
a partir da data da contratação, as quais estão sujeitas a um insignificante risco 
de mudança de valor. São classificados como instrumentos financeiros destina-
dos à negociação e estão registrados pelo valor do custo acrescido dos rendi-
mentos auferidos até a data do balanço, ajustado ao valor justo do instrumento. 
d. Federações Estaduais: São entidades estaduais de administração do Volei-
bol, as transações contábeis com as Federações Estaduais estão apresentadas 
no ativo e no passivo conforme os saldos credores e devedores. e. Despesas 
Antecipadas: Estão registradas no ativo circulante, sendo apropriadas mensal-
mente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as 
cláusulas dos contratos de seguros e serviços (Nota Explicativa nº 13). f. Recur-
sos de Patrocínios: São apropriados ao resultado por regime de competência 
em contrapartida ao “Contas a receber”. g. Imobilizado: Demonstrados ao custo 
histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não 
recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis 
necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela Administração. A 
depreciação dos ativos é calculada pelo método linear (Nota Explicativa nº 14) e 
leva em consideração o tempo de vida útil real dos bens com os respectivos va-
lores residuais. A vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados 
e ajustados, se necessário. A Administração, em seu julgamento entende que os 
principais ativos não sofreram significativas variações de preço desde a data da 
aquisição e/ou formação e ainda, que as taxas admitidas para a depreciação 
representam adequadamente o tempo de vida útil-econômica esperada para os 
bens do ativo. O imobilizado é baixado quando nenhum benefício econômico 
futuro for esperado do seu uso ou venda, eventual perda ou ganho resultante da 
baixa do ativo são registrados no resultado e apresentado na demonstração do 
resultado, no exercício em que o bem é baixado. h. Redução ao Valor Recupe-
rável (impairment): A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou 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 
deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas per-
das são classificadas como outras despesas operacionais, quando incorridas. 
i. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obriga-
ção presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passa-
do, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obri-
gação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. A despe-
sa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, lí-
quida de qualquer reembolso. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhis-
tas: Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a proces-
sos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos irá ocorrer para 
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponí-
veis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais re-
centes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a ava-
liação dos consultores jurídicos externos. j. Reconhecimento de Receitas e 
Custos Operacionais: A Entidade reconhece as suas receitas quando: A receita 
é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida 
de quaisquer estimativas de devoluções; O valor da receita pode ser mensurado 
com confiabilidade; É provável que os benefícios econômicos associados à tran-
sação fluam para a Entidade; e os custos incorridos ou a serem incorridos rela-
cionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade. k. Receitas 
oriundas de recursos de convênios: As Receitas oriundas de recursos de 
convênios firmados com entidades Governamentais no âmbito Federal, Estadual 

ou Municipal são registrados no contas a receber em contrapartida a conta de 
recebimento de convênios (no passivo circulante) e são apropriadas ao resultado 
(receita) à medida que são incorridas as despesas relacionadas aos respectivos 
convênios. Ao final do projeto caso haja saldo não utilizado, ele é devolvido ao 
órgão concedente. l. Arrendamentos: A Entidade utilizou as suas taxas de cap-
tação incremental de empréstimos e financiamentos simulados em banco reno-
mado como taxa de desconto. Essa taxa leva em consideração o risco de crédito 
e foi ajustada ao prazo do contrato de arrendamento, o qual é ajustado anual-
mente pelo IGP-M. O impacto produzido na demonstração de resultados a partir 
da adoção da IFRS 16 é a substituição do custo linear com aluguéis (arrenda-
mento operacional) pelo custo linear de depreciação do direito de uso do ativo 
objeto desse contrato e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrenda-
mento às taxas efetivas de captação à época da contratação dessas transações. 
m. Normas e Interpretações vigentes e não vigentes: As seguintes novas 
normas/alterações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e pelo International Accounting Standards Board (IASB), e estão em vigor 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. • Alterações no CPC 06 
(R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de 
Referência. As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e 48 fornecem exce-
ções temporárias que endereçam os efeitos das demonstrações financeiras 
quando uma taxa de certificado de depósito interbancário é substituída com uma 
alternativa por uma taxa quase que livre de risco. As alterações incluem os se-
guintes expedientes práticos: • Um expediente prático que requer mudanças 
contratuais, ou mudanças nos fluxos de caixa que são diretamente requeridas 
pela reforma, a serem tratadas como mudanças na taxa de juros flutuante, equi-
valente ao movimento numa taxa de mercado; • Permite mudanças requeridas 
pela reforma a serem feitas nas designações e documentações de hedge, sem 
que o relacionamento de hedge seja descontinuado; • Fornece exceção tempo-
rária para entidades estarem de acordo com o requerimento de separadamente 
identificável quando um instrumento com taxa livre de risco é designado como 
hedge de um componente de risco. Essas alterações não impactaram as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo. O grupo pretende 
usar os expedientes práticos nos períodos futuros se eles se tornarem aplicáveis. 
• Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos 
para Arrendatários em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho 
de 2021. As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das 
orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, 
ao contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta da pande-
mia Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não 
avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma 
modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção 
deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante 
do benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada à Covid-19 da 
mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mu-
dança não fosse uma modificação do contrato de arrendamento. A alteração 
pretendia ser aplicada até 30 de junho de 2021, mas como o impacto da pande-
mia da Covid-19 pode continuar, em 31 de março de 2021, o CPC estendeu o 
período da aplicação deste expediente prático para de 30 junho de 2022. Essa 
alteração entra em vigor para exercícios sociais iniciados em, ou após, 1º de ja-
neiro de 2021. No entanto, a Entidade ainda não recebeu benefícios concedidos 
para arrendatários relacionados à Covid-19, mas planeja aplicar o expediente 
prático quando disponível dentro do período da norma. As seguintes novas nor-
mas foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), mas não estão em vigor para 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. • Alterações ao IAS 1: Classifica-
ção de passivos como circulante ou não circulante -Em janeiro de 2020, o IASB 
emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma 
a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não cir-
culante. As alterações esclarecem: • O que significa um direito de postergar a 
liquidação; • Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; 
• Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade 
exercer seu direito de postergação; • 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 alterações são válidas para perí-
odos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospec-
tivamente. • Alterações ao IAS 8: Definição de estimativas contábeis - Em feve-
reiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), 
no qual introduz a definição de ‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem 
a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas 
contábeis e correção de erros. Além disso, eles esclarecem como as entidades 
usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas contá-
beis. As alterações serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de 
janeiro de 2023 e aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis 
que ocorrerem em, ou após, o início desse período. Adoção antecipada é permi-
tida se divulgada. • Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Divulgação 
de políticas contábeis -Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 
(norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Materia-
lity Judgements, no qual fornece guias e exemplos para ajudar entidades a apli-
car o julgamento da materialidade para a divulgação de políticas contábeis. As 
alterações são para ajudar as entidades a divulgarem políticas contábeis que são 
mais úteis ao substituir o requerimento para divulgação de políticas contábeis 
significativas para políticas contábeis materiais e adicionando guias para como 
as entidades devem aplicar o conceito de materialidade para tomar decisões 
sobre a divulgação das políticas contábeis. As alterações ao IAS 1 são aplicáveis 
para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com adoção anteci-
pada permitida.
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2021 2020
Caixa e Cartões (i) 273.775 222.909
Conta Corrente (ii) 9.680 9.067
Bradesco 1 1
Banco do Brasil 7.675 546
Banco do Brasil Internacional 2.003 8.520
Aplicações Financeiras (ii) 36.304.275 36.226.028
Bradesco 1.508.462 1.225.920
Santander 642.375 518.838
Banco do Brasil 34.153.438 34.481.270

36.587.730 36.458.004
(i) Caixa e cartões: Incluem numerários em espécie destinados para fundo fixos 
com objetivo de atender a pagamentos de compras emergências, e cartões de 
moedas estrangeiras (que são reconhecidas pela taxa de câmbio na data do 
balanço) destinados para pagamentos de despesas de viagens internacionais 
de atletas, comissões técnicas e funcionários.

2021 2020
Fundo Fixo 33.777 22.332
Cartões em moedas estrangeiras  239.998  200.577

273.775 222.909
(ii) Conta Corrente e Aplicações Financeiras: Incluem depósitos bancários dis-
poníveis e aplicações financeiras de curto prazo e com alta liquidez prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de 
mudança de valor. As aplicações financeiras são classificadas a valor justo por 
meio de resultado e possuem em carteira papéis de bancos de primeira linha 
com liquidez diária (resgate em D+0), isto é, conversíveis em caixa e estão su-
jeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras 
representam, basicamente, valores investidos em títulos de renda fixa adminis-
trados pelo Banco do Brasil, Bradesco e Santander, e são lastreadas principal-
mente em títulos privados (Certificado de Depósitos Bancários - CDB), emitidos 
por empresas e instituições financeiras de primeira linha, todos vinculados a ta-
xas pós-fixadas e com rentabilidade média no ano de 2021 de aproximadamente 
100% do DI CETIP (CDI). Os fundos com liquidez diária são compostos por cotas 
de FI (títulos de renda fixa públicos e privados), títulos de emissão do Tesouro 
Nacional, do BACEN e operações compromissadas lastreadas em títulos públi-
cos federais. Em torno de 90% da carteira é aplicada em ativos financeiros que 
acompanham direta ou indiretamente as variações do CDI e 10% acompanham 
o IRF-M, que é o índice de renda prefixada calculado pela AMBINA. O cálculo do 
valor justo das aplicações financeiras, quando aplicável, é efetuado levando-se 
em consideração as cotações de mercado do papel ou informações de mercado 
que possibilitem tal cálculo, com base nas taxas futuras de papéis similares.
6. RECURSOS DE CONVÊNIOS 2021 2020
Conta Corrente (i) 525.799 76.082
Banco do Brasil 525.057 75.057
Caixa Econômica Federal 742 1.025
Aplicações financeiras (ii) 4.757.963 7.342.640
Banco do Brasil 4.098.305 6.022.715
Caixa Econômica Federal 659.658 1.319.925

5.283.762 7.418.722
(i) Nesse grupo são registrados os valores correspondentes às disponibilidades 
financeiras recebidas por meio de termos de convênios e projetos incentivados 
firmados junto às entidades públicas e ao Comitê Olímpico do Brasil. Essas dis-
ponibilidades são utilizadas exclusivamente na execução dos planos de trabalho 
dos respectivos convênios/projetos; e (ii) As aplicações financeiras representam 
os recursos investidos referentes aos convênios/projetos incentivados. Os va-
lores são aplicados em fundos e estes investem, preferencialmente, em títulos 
públicos de renda fixa, estes fundos são lastreados em pelo menos 70% de tí-
tulos federais com liquidez diária e estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. Convênios e projetos incentivados firmados com o Governo 
Federal e oriundos da Lei Agnelo Piva, que são utilizados para uso exclusivo 
da execução do plano de trabalho dos respectivos convênios/projetos; e (iii) As 
aplicações financeiras representam recursos restritos referente aos convênios/
projetos incentivados, basicamente, valores investidos em fundos que investem, 
preferencialmente, em títulos de renda fixa públicos, estes fundos são lastreados 
em pelo menos 70% de títulos federais com liquidez diária e estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor.
7. CONTAS A RECEBER: As contas a receber estão representadas substan-
cialmente pelos valores relativos aos contratos de patrocínios e direito de trans-
missão de competições, que são contabilizados inicialmente pelo valor justo da 
contraprestação a ser recebida, a qual será realizada nos próximos três meses. 

2021 2020
Banco do Brasil S.A. (i) 4.480.000 2.935.514
Globo Comunicação e Participações S.A 1.237.748 1.184.221
Federacion Del Voleybol Argentino - 18.593
Montes Claros Tênis Clube (AEESB) - 42.000
Maxi Sport Comércio de Equipamentos Esp. - 1.002
Jorge Luiz Lopes de Almeida - 1.609
Associação Desportiva - Pro-Sport - 1.500
Barueri Volleyball Club - 15.000
Brasília Vôlei Esporte Clube – BVEC - 1.000
Genius Sports - 163.542
Maria Amelia Paes Villas 77 -
Jorge Luis Lopes de Almeida 1.611 -
Lapec Laboratório de Análises e Pesq. Clínicas Ltda. 16.658 -
Marianne Steinbrecher 2.363 -
Daniele Cristine Neves 2.363 -

5.740.818 4.363.981
(-) Ajuste ao Valore Realizável (ii) - (6.198)

5.740.818 4.357.783
(i) Destaca-se o contrato do patrocinador Banco do Brasil, renovado para o perío-
do de agosto/2021 a julho/2025. (ii) O grupo apresenta 99% dos créditos vincen-

dos e não há perdas esperadas no Contas a Receber, por isso não foi constituído 
o Ajuste ao Valor recuperável para o exercício de 2021.
8. FEDERAÇÕES ESTADUAIS 2021 2020
Fed. Amapaense 1.153 893
Fed. Cearense 567 -
Fed. Espírito-Santense 161 -
Fed. Gaúcha 721 10
Fed. Goiana - 10
Fed. Mato-Grossense 7.972 -
Fed. Mato Grosso do Sul 1.207 -
Fed. Mineira 8.852 -
Fed. Norte Riograndense 9.423 -
Fed. Paraense 5.394 236
Fed. Paraibana 21.514 10
Fed. Paranaense - 3.846
Fed. Piauiense 369 30
Fed. Rondoniense 138 148
Fed. Roraimense 42.159 -
Fed. Tocantinense 32 -
Fed. Rio de Janeiro 2.121 376
Fed. Paulista 1.472 376
Fed. Sergipana 2.988 213

106.243 6.148
O montante de R$106.243 registrado no exercício de 2021 refere-se aos valores 
a receber das entidades filiadas a título de lançamentos de movimentações de 
registros: registros, renovações, cessões e transferências entre clubes de federa-
ções diferentes de atletas de voleibol de quadra; registros, renovações e transfe-
rências de atletas de vôlei de praia; registros e recadastramentos de treinadores 
de voleibol de quadra, treinadores de vôlei de praia, preparadores físicos, médi-
cos, fisioterapeutas e massagistas; registros, recadastramentos e promoções de 
árbitros e apontadores, conforme regimento de taxas de registros da CBV.
9. CLUBES NACIONAIS 2021 2020
Fluminense Football Club - 5.000
Curitiba - 2.000
Sport Clube Recife 500 500
Associação RH Fitness Sports de Karate - 450
Esporte Clube Barreira (i) 97.687 97.687
Praia Clube 8.000 -
Fundação Univesitária Cristã (ii) 155.000 -
Instituto Pro Esporte 1.500 -

262.687 105.637
(-) Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa (iii) (99.187) -

163.500 105.637
Valores a receber a título multas diciplinares, locação de piso esportivo e hos-
pedagem no centro de treinamento da CBV. (i) Esporte Clube Barreira-Valor a 
receber referente a hospedagem e alimentação dos atletas do clube Boa Vista 
no Centro de Treinamento do Voleibol (CDV) realizada no periodo de 15/04/2019 
a 20/04/2019. (ii) Fundação Universitária Cristã - Cobrança realização de acordo 
com o regulamento da Surpeliga referente a licença para mudança de sede, de 
um estado para o outro. (iii) A Entidade reconhece as perdas com créditos de 
liquidação duvidosa quando existe evidência objetiva de perda no valor recupe-
rável, como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconheci-
mento inicial do ativo, que impactam os fluxos de caixa futuros estimados e que 
possam ser confiavelmente estimadas. 
10. ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2021 2020
Adiantamentos p/despesas de empregados (i) 10.034 3.148
Adiantamentos p/despesas fornecedores (ii) 30.000 -
Adiantamentos p/despesas de terceiros (iii) 37.332 6.527
Adiantamentos p/despesas Fed. Estaduais (iv) 225.791 103.671

303.157 113.346
(i) Valor referente à concessão de adiantamento a empregados para realização 
de despesas em eventos e viagens, os valores são apropriados às respectivas 
despesas por ocasião da apresentação da prestação de contas; (ii) Valor referen-
te ao adiantamento para Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil re-
ferente à ajuda concedida aos clubes da Superliga 2021/2022; (iii) Valor referente 
a adiantamento para custear despesas durante os jogos Pan-Americano, Liga 
das Nações e despesas com exames do RT-PCR durante o mundial sub-19 e 
sub-21 na Tailândia. O respectivo valor será apropriado ao resultado por ocasião 
da apresentação da prestação de contas; (iv) A CBV busca apoiar as entidades 
filiadas de forma abrangente, inclusive através de repasses financeiros. Os va-
lores monetários repassados as entidades filiadas são oriundas de contratos de 
patrocínios recebidos pela CBV. Nesta rubrica estão registrados todos os valo-
res referentes aos repasses efetuados pela CBV às Entidades Filiadas a título 
de contribuição mensal, ajuda de custo, apoio operacional para realização de 
eventos organizados pela CBV (conforme Política de Repasses às Entidades 
Filiadas) que ainda não foram objeto de prestação de contas. O prazo para que 
a entidade filiada apresente a prestação de contas, contendo os documentos 
necessários para comprovação da aplicação dos recursos recebidos é de até 40 
dias após a concessão do adiantamento. Segue abaixo o descritivo dos adianta-
mentos realizados para as despesas das Federações Estaduais:

Federação Total

Apoio Operacio-
nal/Realização 

Eventos da CBV

Ajuda 
de 

Custo
Contri- 
buição

Auxílio 
Emer- 

gencial
Acreana 5.775 585 - 5.190 -
Alagoana 5.000 - - 5.000 -
Amazonense 8.000 - 3.000 5.000 -
Amapaense 45.000 - - 40.000 5.000
Baiana 5.000 - - 5.000 -
Distrito Federal 5.000 - - 5.000 -
Catarinense 5.000 - - 5.000 -
Ceará 588 - - 589 -
Espírito-Santense 10.000 - - 10.000 -
Goiana 5.000 - - 5.000 -
Maranhense 5.000 - - 5.000 -
Mato-Grossense 46.902 46.902 - - -
Mato Grosso do Sul 10.000 - - 10.000 -
Norte Riograndense 5.000 - - 5.000 -
Paraibana 11.356 - - 11.356 -
Paranaense 10.000 - - 10.000 -
Pernambucana 8.578 - 3.578 5.000 -
Piauiense 2.781 - - 2.781 -
Rondoniense 10.000 - - 10.000 -
Roraimense 811 - - 811 -
Tocantinense 15.000 - - 15.000 -
Sergipana 6.000 - - 5.000 1.000

225.791 47.487 6.578 165.726 6.000
11. ESTOQUE DE MATERIAL ESPORTIVO 2021 2020
Estoque de material esportivo 6.457.326 3.917.276

6.457.326 3.917.276
Nesta rubrica está registrado o recebimento de material esportivo de alto padrão 
fornecido por nosso patrocinador, com exclusividade, destinado à utilização obri-
gatória em jogos, treinamentos, desfiles, viagens, dentre outros eventos pelas 
Seleções Brasileiras de Voleibol de Quadra, infantojuvenil, juvenil e adulta, mas-
culina e feminina, e equipes de Vôlei de Praia, indicadas pela CBV para repre-
sentar o Brasil em qualquer competição, desde que seja permitido pela entidade 
organizadora da competição. O montante se refere a bolas, agasalhos, tênis, 
camisas, meias, mochilas, joelheiras, malas entre outros artigos esportivos. A 
contrapartida contábil desta rubrica está registrada no passivo, sendo transferido 
ao resultado (receita e custo) à medida de sua utilização. O material esportivo é 
fornecido pela Asics do Brasil Comércio de Artigos Esportivos Ltda. A japonesa 
Asics é a marca oficial da CBV e foi realizado o contrato para o ciclo olímpico 
que culminava com os Jogos de Tóquio, em 2020, porém, devido à pandemia da 
COVID-19, foi prorrogado por mais 12 meses, finalizando em 31/12/2021.
12. MÚTUO COM ATLETAS 2021 2020
Mútuo realizado junto a atletas de Vôlei de Praia 39.070 62.900

39.070 62.900
Devido à falta de competições por consequência da pandemia da Covid-19, a 
CBV com a finalidade de ajudar aos atletas do vôlei de praia que ficaram impossi-
bilitados de praticarem o esporte, disponibilizou o montante de R$119.000 (cento 
e dezenove mil reais) para um total e 31 atletas a título de empréstimo. Não 
houve previsão de taxa remuneratória. Os empréstimos tiveram seu vencimento 
em três parcelas, sendo a primeira em 30/09/2020, a segunda em 31/10/2020 e 
a última em 30/11/2020. Em 31/12/2021, o saldo apresentado refere-se às par-
celas não quitadas por parte de alguns beneficiários.
13. DESPESAS ANTECIPADAS 2021 2020
Vale-Transporte - 2.475
Vale-Refeição 69.347 57.781
Seguro de Responsabilidade Civil 16.280 20.511
Plano de Saúde e Odontológico 181.320 167.099
Seguro Automóvel 1.948 402
Seguro Riscos - CDV Saquarema 6.365 -
Seguro Riscos - Filial - 7.032

275.259 255.300
Neste grupo estão registrados todos os valores de benefícios concedidos a fun-
cionários referente ao mês de janeiro/2022 pagos antecipadamente, bem como 
os valores pagos a título de seguro que são apropriados ao resultado conforme 
período de vigência deles.
14. IMOBILIZADO  2021 2020 

Taxa de 
depre- 
ciação 
anual Custo

Depre- 
ciação 

acumu- 
lada

Saldo 
líquido

Saldo 
líquido

Benfeitorias em
 imóveis de terceiros 4 e 25% 3.279.865 2.019.386 1.260.479 1.376.114
Móveis e utensílios 10% 1.382.414 1.178.494 203.921 255.544
Equipamentos
 esportivos 10% 4.655.992 1.494.314 3.161.678 3.348.055
Equipamentos
 de informática 20% 2.226.706 2.001.978 224.728 284.870
Máquinas e
 equipamentos 10% 1.553.106 1.314.902 238.204 244.560
Instalações 10% 463.113 238.902 224.211 223.762
Veículos 20% 224.987 184.154 40.833 67.302
Programas de
 computador 20% 603.356 589.523 13.833 19.378
Edificações - 14.500 - 14.500 14.500
Direito de uso (i) 27% 1.740.990 1.300.041 440.949 722.245
Equipamentos
 de comunicação 20% 67.119 64.119 3.000 3.765

16.212.148 10.385.813 5.826.336 6.560.095
(i) Direito de Uso: Em 1º de janeiro de 2019 passou a vigorar o IFRS 16/CPC 
06 (R2), nova norma contábil emitida em julho de 2014. A norma exige que os 
arrendatários reconheçam os ativos e passivos decorrentes dos contratos de 
arrendamento (“aluguel”; leases), exceto contratos de curto prazo, ou seja de 12 
meses ou menos, ou contratos em que o ativo subjacente seja de baixo valor. 
Nesse sentido, foi registrado o montantede R$1.740.990 no grupo ativo de direito 
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de uso referente ao contrato de aluguel de sala comercial, situada na avenida 
Salvador Allende, 6.555 - Rio Centro - Barra da Tijuca - onde funciona o escritório 
administrativo e operacional da Entidade.
a) Movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2021

Taxa de 
depre- 
ciação 
anual 2020

Aqui- 
sição Baixa

Depre- 
ciação 2021

Benfeitorias
 em imóveis de
 terceiros 4 e 25% 1.376.114 - (115.637) 1.260.477
Móveis e
 utensílios 10% 255.544 19.910 (1.782) (69.753) 203.920
Equipamentos
 esportivos 10% 3.348.055 226.686 (14.006) (399.057) 3.161.678
Equipamentos
 de informática 20% 284.870 55.699 (16.622) (99.218) 224.728
Máquinas e
 equipamentos 10% 244.560 127.646 (27.721) (106.281) 238.204
Instalações 10% 223.762 43.440 - (42.991) 224.211
Veículos 20% 67.302 - - (26.469) 40.834
Programas de
 computador 20% 19.378 - - (5.544) 13.834
Edificações 25% 14.500 - - - 14.500
Direito de uso 27% 722.245 152.052 - (433.347) 440.950
Equipamentos de 
 comunicação 20% 3.765 - - (765) 3.000

6.560.095 625.434 (60.130) (1.299.062) 5.826.336
b) Movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2020

Taxa de 
depre- 
ciação 
anual 2019

Aqui- 
sição

Bai- 
xa

Depre- 
ciação 2020

Benfeitorias
 em imóveis de
 terceiros 4 e 25% 1.556.710 - (180.597) 1.376.113
Móveis e
 utensílios 10% 320.232 6.545 - (71.232) 255.545
Equipamentos
 esportivos 10% 200.510 3.362.899 - (215.354) 3.348.055
Equipamentos 
de informática 20% 278.124 151.512 - (144.766) 284.870
Máquinas e
 equipamentos 10% 317.632 44.498 - (117.570) 244.560
Instalações 10% 265.305 - - (41.543) 223.762
Veículos 20% 100.640 - - (33.337) 67.303
Programas de
 computador 20% 20.189 7.200 - (8.011) 19.378
Edificações 25% 14.500 - - - 14.500
Direito de uso 27% 1.155.591 - - (433.347) 722.244
Equipamentos de
 comunicação 20% 4.530 - - (765) 3.765

4.233.963 3.572.654 - (1.246.522) 6.560.095
15. FORNECEDORES: As contas a pagar a fornecedores são obrigações a 
pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso usual das atividades 
da Entidade, observando os critérios e diretrizes estabelecidos na política de 
contratação de bens serviços e materiais. Elas são, inicialmente, reconhecidas 
pelo valor justo, dado o curto prazo de vencimento destas obrigações, em termos 
práticos, normalmente elas são reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
16. CONVÊNIOS: Conforme demonstrado a seguir, em 2021 a Entidade captou 
em incentivos do Governo Federal, Estadual e Municipal:

2021 2020
Órgãos Governamentais
Captação de recurso (i) 44.800.059 46.379.654
Aplicação de recurso (39.773.960) (40.275.779)

5.026.099 6.103.875
(i) Os recursos captados através de convênio e termos de parcerias junto aos 
Governos Federal, Estadual e Municipal, representam os seguintes projetos:
a) Movimentação de Convênios em 31 de dezembro de 2021

Valor 
Captado + 

Rendi- 
mentos R$

Valor 
utilizado R$

Saldo a 
utilizar ou 
a devolver

Curta Essa Energia 1.867.439 (1.519.525) 347.914
Infraestrutura Pisos do Voleibol 3.189.686  (3.189.629) 58
Cob Projeto de Apoio às Confederações 372.730 (272.695) 100.035
World Tour Itapema 2021 1.606.566  (1.566.753) 39.813
Sistema de Desafio Etapa 2 1.444.482 - 1.444.482
Sistema de Desafio 1.915.827 (7.529) 1.908.298
COB 2021 10.166.552  (9.851.194) 315.358
Manutenção COB 2021 1.489.810  (1.437.358) 52.451
OPEN 2º Sem. 2020 1.046.536  (1.046.189) 346
1ª Etapa Open 2022 450.000 - 450.000
BB Fase Final da Liga Mundial 278.334 - 278.334
COB 2016 4.471.878  (4.462.774) 9.104
CBS Quadra 2016 566.792 (566.596) 196
Projeto Taça Sami/Potengi 234.071 (177.558) 56.513
COB 2018 7.394.722  (7.393.341) 1.381
COB 2019 6.596.027  (6.595.449) 578
CBVP Open 2019 1º semestre 1.708.605  (1.687.370) 21.235

44.800.059 (39.773.960) 5.026.099
O montante líquido de R$5.026.099 (R$6.103.875 em 2020) refere-se ao saldo 
ainda não utilizado dos referidos convênios, os procedimentos relacionados à 
contabilização dos recursos acima foram efetuados de acordo o CPC nº 07 Sub-
venção e Assistência Governamentais.

Saldo a 
Executar

Saldo 
Bancário

Débitos no 
Razão não 

débita-
dos pelo 

Banco

Créditos 
no Banco 

não 
Debitados 
pela CBV

Débitos 
no Banco 
não Cre-
ditados 

pela CBV
Curta Essa Energia 347.914 347.914 - -
Infraestrutura Pisos
 do Voleibol 58 58 - -
COB Projeto de
 Apoio às
 Confederações 100.035 100.022 - - 13
World Tour
 Itapema 2021 39.813 40.927 (1.407) - 294
Sistema de Desafio
 Etapa 2 1.444.482 1.444.482 - - -
Sistema de Desafio 1.908.298 1.908.298 - - -
COB 2021 315.358 566.871 (252.121) - 609
Manutenção
 COB 2021 52.451 91.591 (39.760) 620
OPEN 2º sem. 2020 346 346 - -
1ª Etapa Open 2022 450.000 450.000 - - -
BB Fase Final da
 Liga Mundial 278.334 278.334 - - -
COB 2016 9.104 - - - 9.104
CBS Quadra 2016 196 196 - -
Projeto Taça Sami/
 Potengi 56.514 56.513 - - -
COB 2018 1.381 1.332 - - 49
COB 2019 578 607 - (28) -
CBVP Open 2019
 1º semestre 21.235 21.235 - - -
Seleção Base - 75.057 - (75.057) -

5.026.099 5.383.783 (293.288) (75.085) 10.689
b) Movimentação de Convênios em 31 de dezembro de 2020

Valor 
Captado + 

Rendi- 
mentos R$

Valor 
utilizado R$

Saldo a 
utilizar ou 
a devolver

Curta Essa Energia 2020 1.856.788 (1.077.055) 779.733
CBVP Open 2º semestre 2020 1.549.759 (1.544.065) 5.694
COB 2021 6.275.988 (5.643.119) 632.869
COB 2021 Manutenção 2.013.961 (1.765.279) 248.682
Projeto CBVP Open 1º semestre 2021 4.255.749 (3.111.045) 1.144.704
Projeto Infraestrutura Pisos do Voleibol 3.189.794 (3.189.628) 166
COB Projeto de Apoio às Confederações 184.718 (182.410) 2.308
Projeto Sistema de Desafio 1.868.919 (343) 1.868.576
Projeto Open 2º semestre 2021 1.047.569 - 1.047.569
Projeto BB Fase Final da Liga Mundial 270.264 - 270.264
COB 2016 4.471.878 (4.462.774) 9.104
CBS Quadra 2016 566.787 (566.595) 192
Projeto Taça Sami/Potengi 232.681 (177.344) 55.337
COB 2018 7.476.410 (7.459.103) 17.307
COB 2018 Manutenção 689.268 (689.268) -
COB 2020 6.644.311 (6.643.734) 577
COB 2020 Manutenção 2.076.727 (2.076.727) -
CBVP Open 2020 1º semestre 1.708.083 (1.687.290) 20.793

46.379.654 (40.275.779) 6.103.875
Abaixo notas dos convênios vigentes no exercício de 2021: PROJETO 
CURTA VÔLEI DE PRAIA CURTA ESSA ENERGIA: O respectivo projeto tinha 
como objetivo contemplar a realização de 08 (oito) etapas do Circuito Brasileiro 
de Vôlei de Praia OPEN 2019/2020, propiciando o desenvolvimento da modali-
dade, bem como a preparação dos atletas para as competições internacionais 
(Circuito Mundial e Mundial de Vôlei de Praia), porém, em virtude da pandemia 
da COVID-19 e com o adiamento de algumas etapas no ano de 2020, houve 
considerável sobra de saldo para execução do projeto, e assim, o mesmo sofreu 
prorrogações passando a contemplar etapas do ciclo 2021 e 2022. Isto posto, 
cabe ressaltar que os recursos destinados para execução desse projeto foram 
reconhecidos em julho/2019. Sua vigência, conforme termo de compromisso, 
iniciou em 24 de setembro de 2019, findaria em 24 de maio de 2020, mas foi 
prorrogada até 31 de dezembro de 2022, mediante termos aditivos. Prazo para 
prestação de contas: 01/03/2023; COB PROJETO DE APOIO ÀS CONFEDE-
RAÇÕES: Projeto firmado mediante 3º Termo de Doação junto ao Comitê Olím-
pico do Brasil. Tem como objetivo fornecer apoio financeiro às Confederações 
Nacionais tendo em vista os transtornos que o esporte sofreu pela pandemia da 
COVID-19. A vigência do Projeto é de 22 de novembro de 2021 a 28 de fevereiro 
de 2022, limite para prestação de contas 27/03/2022; PROJETO WORLD TOUR 
E CBVP OPEN DE ITAPEMA: Termo de fomento firmado com a Prefeitura Muni-
cipal de Itapema/SC, o projeto tem como objetivo custear despesas relacionadas 
às competições oficiais de vôlei de praia “World Tour 2021” e o CBVP Open 
4ª Etapa. A vigência do Projeto é de 04 de outubro de 2021 a 23 de dezembro 
de 2021, limite para prestação de contas 19/12/2021; SISTEMA DE DESAFIO 

PARA JOGOS DE VOLEIBOL: Visando replicar nas competições nacionais de 
voleibol de quadra as mesmas estruturas e condições técnicas dos principais 
eventos internacionais e auxiliar as decisões da arbitragem em jogos de alto 
nível, proporcionando as melhores condições técnicas para o desempenho dos 
árbitros e preservando o cumprimento fiel das regras do jogo, o projeto tem como 
objetivo a aquisição de 06 (seis) kits do Sistema de Desafio (Árbitro de Vídeo). 
A vigência do Projeto é de 05 de outubro de 2021 a 05 de março de 2022, limite 
para prestação de contas 04/05/2022; SISTEMA DE DESAFIO PARA JOGOS 
DE VOLEIBOL – ETAPA II: Visando replicar nas competições nacionais de volei-
bol de quadra as mesmas estruturas e condições técnicas dos principais eventos 
internacionais e auxiliar as decisões da arbitragem em jogos de alto nível, pro-
porcionando as melhores condições técnicas para o desempenho dos árbitros e 
preservando o cumprimento fiel das regras do jogo, o projeto tem como objetivo a 
aquisição de kits complementares para o Sistema de Desafio (Árbitro de Vídeo). 
O projeto está em fase de captação de recursos; COB 2021: Tendo como objetivo 
implementar ações e projetos que visam assegurar o desenvolvimento e fomento 
do Voleibol e que tenham por finalidade o cumprimento das metas apresentadas 
por essa Confederação para preparação durante o atual Ciclo Olímpico, o res-
pectivo convênio contempla a manutenção de despesas diversas e despesas 
com pessoal do Centro de Desenvolvimento de Voleibol – CDV e, do mesmo 
modo, dá suporte às diversas preparações e competições do Voleibol de Praia 
e Quadra. O convênio firmado por meio de Termo entre as partes vigora para as 
despesas cujas competências pertençam ao ano de 2021, iniciando sua vigência 
em 01/01/2021 e finalizando a vigência em 28/02/2022, as prestações de contas 
são apresentadas 60 (sessenta) dias após a finalização da vigência; COB MA-
NUTENÇÃO DA ENTIDADE 2021: Convênio firmado com o Comitê Olímpico do 
Brasil para o ano de 2021. O respectivo convênio visa contemplar despesas com 
Remuneração de Dirigentes Estatutários, conforme artigo 18 da lei 12.868/2013, 
assim como, aquelas pertencentes à filial desta Confederação, garantindo a ma-
nutenção da área administrativa que, tal qual suas áreas técnicas, dão suporte 
ao desenvolvimento do Voleibol. O convênio firmado por meio de Termo entre as 
partes vigora para as despesas cujas competências pertençam ao ano de 2021, 
iniciando sua vigência em 01/01/2021 e finalizando a vigência em 28/02/2022, 
as prestações de contas são apresentadas 60 (sessenta) dias após a finalização 
da vigência; PROJETO CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA OPEN 
1 SEMESTRE 2022: Convênio que tem como objetivo o pagamento das premia-
ções dos atletas participantes da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de 
Praia 2022. A vigência do Projeto é de 23 de dezembro de 2021 a 15 de fevereiro 
de 2022, limite para prestação de contas 07/04/2022.
17. RECEITAS DIFERIDAS 2021 2020
Patrocínio 20.026.458 35.092.551
Inscrições Superliga 301.250 306.857
Direito de transmissão 1.237.748 1.184.221

21.565.456 36.583.629
Referem-se a patrocínio e inscrições em competições e direito de transmissão. 
Essas receitas, registradas em contrapartida a contas a receber, tais valores são 
apropriados ao resultado à medida que os custos relacionados são incorridos.
18. ARRENDAMENTO IFRS 16/CPC 06 2021 2020
Arrendamento IFRS 16 C/P 288.898 433.347
Arrendamento IFRS 16 L/P - 288.898

288.898 722.245
Referem-se às obrigações de arrendamento a vencer do contrato elegível ao 
IFRS 16, conforme pronunciamento IFRS 16/CPC 06 (R2) - Arrendamento Mer-
cantil. Conforme determinado pela norma, a CBV deve mensurar o ativo de di-
reito de uso e o passivo de arrendamento, utilizando este novo pronunciamento 
a partir da data da aplicação inicial, resultando em um aumento na dívida líquida 
da Entidade, sendo a depreciação e os juros reconhecidos na demonstração do 
resultado como uma substituição das despesas de arrendamento operacional. 
O montante R$288.898 (R$722.245 em 2020) refere-se ao valor do contrato de 
aluguel da sala situada na avenida Salvador Allende, 6.555, Rio Centro - Barra 
da Tijuca - RJ.
19. PASSIVO FISCAL CORRENTE 2021 2020
IRRF - Folha salário empregado 476.757 384.507
INSS - Folha salário empregado 258.159 239.298
IRRF - Autônomos e atletas 2.322.168 256.756
INSS - Autônomos 162.174 192.086
FGTS - Folha salário empregado 92.870 87.638
ISS retido pessoa jurídica 6.951 4.148
CSLL/COFINS/PIS (4,65% Lei 10.833/2003) 16.961 10.249
INSS - Cessão de mão de obra (Cód. 2631) 22.397 10.568
PIS Folha de pagamento 25.207 21.052
IRRF Pró-labore 19.500 26.040
IRRF - Pessoa jurídica (Cód. 1708 e 3280) 3.941 2.449
INSS Pró-labore 12.418 12.344

3.419.503 1.247.135
20. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

2021 2020
Provisão férias 1.320.166 1.423.410
Salários a pagar - 1.708
Pensão a pagar - 540

1.320.166 1.425.658
21. PROVISÕES DE DESPESAS 2021 2020
Provisão Despesas Seleção de Quadra (i) 803.652 61.714
Provisão Despesas Seleção Praia (ii) 5.575 579.650
Provisão Despesas operacionais e administrativas (iii) 1.676.126 183.180

2.485.353 824.544
(i) Refere-se à provisão das despesas com premiações devidas aos atletas e 
comissões técnicas participantes das competições de Seleções de Vôlei de Qua-
dra. Masculina e Feminina no Campeonato Liga das Nações de 2021, Jogos 
Olímpicos, Jogos Pan Jr 2021. A provisão foi constituída visando obedecer o prin-
cípio contábil da competência, os pagamentos das parcelas de premiação têm pre-
visão para serem completamente liquidadas até 2022. O valor de cada pagamento 
é descontado mensalmenteda provisão. (ii) Refere-se à provisão das despesas 
com premiações devidas aos atletas participantes das competições de Vôlei de 
Praia ocorridas no exercício de 2021, especialmente o Circuito Brasileiro de Vôlei 
de Praia (CBVP). O circuito teve início em setembro/2021 com a primeira etapa. 
Até dezembro do mesmo ano foram realizadas as 5 primeiras etapas da tempo-
rada 2021. Cada etapa tem previsão de premiação total de R$282.100 para cada 
um dos naipes (masculino e feminino), e o pagamento ocorre dentro do mesmo 
mês ou no mês seguinte ao da realização do evento. (iii) Refere-se às provisões 
de despesas aquisições de serviços (transporte, hospedagem, auditoria de com-
pras, montagem e desmontagem das quadras de vôlei da superliga, provedor de 
internet, assessoria e consultoria em tecnologia) referentes a dezembro/2021. 
22. RESCISÕES A PAGAR 2021 2020
Passivo Circulante
Rescisões a pagar 696.345 696.345
Passivo Não Circulante
Rescisões a pagar 696.345 1.392.689
Total Rescisões a Pagar 1.392.690 2.089.034
Os valores acima correspondem ao saldo a pagar (24 parcelas de R$58.028,71) 
referente ao acordo de rescisão contratual firmado em 20 de fevereiro de 2018, o 
referido acordo contempla as verbas rescisórias, bem como o valor devido a títu-
lo de gratificação por produtividade (referente a captação de patrocínio) prevista 
no respectivo contrato de trabalho.
23. CONTAS A PAGAR 2021 2020
Cilda Marvila D'Angelis 167
Marcelo Correa de Araujo - 39
Luciene Ferreira dos Santos - 723
Murilo Bastos Junqueira - 426
Lisandro Paim dos Santos - 62
Elzir Martins de Oliveira - 160
Líquido folha de Autonômos 53.980 124.895
Marcos Sérgio de Camargo Braga - 199
Almir Pereira Gomes - 25
Regis Fonseca - 320
Esdras Figueiredo Souza de Oliveira - 40
Pró-labore 20.298 40.648
Líquido folha de Arbitragem 1.517 560
Marcos Aurélio Gonçalves de Araújo - 339
Natalia Taveira Mota Alves - 272
Aldis Ferreira de Paiva Junior - 90
Aderval Vieira de França - 179
Suzuko Ribeiro da Silva - 630
Charles Ferreira Pereira - 469
Karina Vieira de Souza - 19
Francisberto de Lima Pereira - 37.500
Thamiris Ribeiro de Azevedo 246 -
Hugo Henrique Araujo Viana 1.892 -

77.933 207.762
As contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços para pessoas 
físicas que foram adquiridos no curso usual das atividades da Entidade. Elas são 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo, dado o curto prazo de vencimento 
destas obrigações, em termos práticos, normalmente são reconhecidas ao valor 
da fatura correspondente.
24. PARCELAMENTO DE DÉBITOS - CONVÊNIOS

2021 2020
Passivo Circulante
Parcelamento de débitos - Convênios 130.792 -
Passivo Não Circulante
Parcelamento de débitos - Convênios 457.772 -
Total Parcelamento de débitos - Convênios 588.564 -
Refere-se ao parcelamento firmado junto ao COB decorrente de glosas dos res-
saneamentos nos projetos de equipes técnicas permanentes, cujas contratações 
dos serviços técnicos foram realizadas através de processos de inexigibilidade, 
não sendo essa forma de contratação acatada pelo Comitê. A dívida foi parce-
lada em 60 parcelas corrigidas monetariamente, conforme instrumento de par-
celamento acordado em 02/07/2021. Constando em 31/12/2021 no passivo cir-
culante o valor de R$130.792 e no passivo não circulante o valor de R$457.772, 
perfazendo o montante de R$588.564.
25. PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 2021 2020
Passivo Circulante
Parcelamento Previdenciário 1.225.593 -
Passivo Não Circulante
Parcelamento Previdenciário 4.044.747 -
Total Parcelamento Previdenciário 5.270.340 -
Refere-se ao processo administrativo 10730.727378/2020-15 instaurado pela 
Receita Federal do Brasil - RFB, o referido processo tem por objeto autos de 
infração lavrados para a cobrança de contribuições previdenciárias, parcela em-
presa e terceiros, sob o fundamento de que atletas e membros das comissões 
técnicas convocados, seriam no entendimento da RFB, empregados e, por esse 
motivo, os pagamentos efetuados a título de premiação e serviços técnicos, de-
veriam sofrer os encargos aplicáveis aos salários. O montante de R$1.225.593 
registrado no Passivo Circulante e o valor de R$4.044.747 registrado no passivo 
não Circulante, perfazendo o montante de R$5.270.340.

26. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS: A Entidade possui processos ju-
diciais de natureza tributária, cível e trabalhista, resultantes do curso normal de 
suas atividades. Com base em aconselhamento legal e nas melhores estimativas 
da administração, a Entidade revisa periodicamente a probabilidade de que uma 
saída de recursos que incorporam benefícios econômicos futuros será necessária 
para liquidar suas obrigações. Passivos contingentes para os quais a probabilida-
de de perda é considerada possível não são provisionados, mas são divulgados. 
Em 2021, não houve modificações nas provisões classificadas como prováveis.
Probabilidade de perda Civil Trabalhista Tributária Total

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Possível 59.190.866 - 13.886.336 73.077.202
Provável - 51.639 - 51.639

59.190.866 51.639 13.886.336 73.128.841
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Possível 55.909.096 1.150.000  392.083 57.451.179
Provável - 51.639 - 51.639

55.909.096 1.201.639 392.083 57.502.818
Os processos judiciais, avaliados como de perda possível, movidos contra a En-
tidade e, portanto, não provisionados, montam R$57.451.179 (R$73.077.202 em 
31 de dezembro de 2020), divididos da seguinte forma:

 2020  Adições Baixas  2021 
(i) Prestação de Contas
 Ministério dos Esportes 58.119.880 - - 54.374.911
(ii) Contribuições
 Previdenciárias 13.506.723 - 13.506.723 -
(iii) Ato de Improbidade
 Administrativa 1.069.986 - - 1.534.134
(iv) Contribuição PIS/PASEP
 s/Folha de Pagamento 379.613 - - 392.083
(v)Sindicato dos 
 Trabalhadores - Arbitragem - 1.150.000 - 1.150.000
(v) Outros Processos 1.000 - - 51

73.077.202 1.257.103 - 57.451.179
(i) Em complementação ao relatório de Circularização expedido, ratificamos 
nossa análise quanto ao risco de perda possível dos processos administrativos 
correspondentes aos Convênios 761.159/2011, 761.156/2011, 761.160/2011, 
776.592/2012, 778.121/2012, 777.900/2012, 795.234/2013, 794.570/2013, 
817.671/2015 e 776.591/2012. Todos os Convênios acima informados encon-
tram-se em situação em aberto em fase de complementação de prestação de 
contas ou de análise por parte do Concedente. Em todos os casos a CBV vem 
apresentando tantos documentos quantos necessários ao atendimento do Mi-
nistério da Cidadania, tomando medidas judiciais para os casos em que o do-
cumento solicitado não se encontra em poder da Confederação (776.591/2012, 
761.160/2011 e 776.591/2012), situação informada ao órgão federal e certamen-
te considerada para obtenção de prazo para resposta. Vale informar que em 
todos os casos o objeto do convênio foi executado pela CBV na integralidade, 
restando pendentes a apresentação de documentos complementares.
27. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: No exercício de 2021 foi apropriado respectiva-
mente ao Patrimônio Social da Confederação Brasileira de Voleibol um supe-
rávit de R$6.987.501, perfazendo o montante de R$12.205.211 no patrimônio 
Social da Entidade (R$3.344.532 superávit em 2020 perfazendo o montante de 
R$5.217,709 no patrimônio Social).
28. CONTRIBUIÇÕES 2021 2020
Mensalidades Federações 3.240 3.240

3.240 3.240
Receita referente à mensalidade de filiação. O valor atual da referida mensalida-
de corresponde a R$10,00 (dez reais).
29. INSCRIÇÕES DE ATLETAS/PROFISSIONAIS E CLUBES

2021 2020
Inscrições de atletas (i) 91.686 56.645
Inscrições de profissionais (ii) 12.851 7.196
Inscrições de clubes (iii) 410.750 598.400

515.287 662.241
(i) Inscrições de atletas: Refere-se à movimentação de registro chamada ins-
crição do atleta na CBV através de uma Associação filiada a uma Federação 
Estadual. Somente através da inscrição, o atleta terá condição de jogo. Nas ins-
crições e renovações de registros de atletas de voleibol de quadra e praia, são 
cobrados R$6,00 para cada período de duração de 1 ano. A inscrição do atleta 
de voleibol de quadra tem a duração máxima de 3 (três) anos e no vôlei de praia 
até 31/12 do ano vigente. (ii) Inscrições de profissionais: Refere-se à inscrição 
do profissional na CBV. O regimento de taxas de registros da CBV prevê um 
valor igual para todas as movimentações previstas para profissionais: registros, 
recadastramentos e promoções: R$17,00 por movimentação solicitada. (iii) Ins-
crições de clubes: Refere-se ao valor pago pelos clubes para CBV para partici-
pação nas competições nacionais promovidas pela Entidade, conforme previsto 
nos regulamentos específicos de cada competição, o montante apresentado no 
quadro acima refere-se à Superliga 20/21 e 21/22, apropriado ao resultado de 
acordo com o princípio de competência. 
30. TRANSFERÊNCIAS E CESSÕES TEMPORÁRIAS

2021 2020
Transferências nacionais 79.138 69.277
Transferências internacionais 2.378.936 3.080.274
Cessões temporárias 1.695 1.582

2.459.769 3.151.133
Receita obtida referente à taxa administrativa de transferências de atletas na-
cionais e internacionais e cessões temporárias. Cumpre ressaltar que em caso 
da transferência nacional a taxa é cobrada diretamente da Federação Estadual 
solicitante da transferência e no caso da internacional a taxa é devida pelo clu-
be contratante. Transferências e cessões temporárias de atletas de voleibol de 
quadra entre clubes da mesma federação são isentas de taxas administrativas; 
Transferências e cessões temporárias de atletas de voleibol de quadra entre clu-
bes de federações diferentes estão sujeitas à cobrança no valor de R$113,00. O 
mesmo valor (R$113,00) se aplica às transferências interestaduais de atletas de 
vôlei de praia.
31. LICENÇAS E VISTORIAS PARA JOGOS 2021 2020
Licença para jogos 150.000 -

150.000 -
Receita oriunda de Licença para mudança de sede, de um estado para o outro, 
conforme o regulamento da Surpeliga.
32. TAXAS E MULTAS DISCIPLINARES 2021 2020
Multas disciplinares 10.500 14.950
Taxas - Justiça desportiva 2.200 500

12.700 15.450
33. PREMIAÇÕES 2021 2020
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL - FIVB 9.275.000 -
Liga das Nações Feminina 3.312.500 -
Liga das Nações Masculina 5.962.500 -

 
BÔNUS PERFORMANCE 5.927.262 -
Liga das Nações Feminina 465.250 -
Liga das Nações Masculina 1.481.563 -
Sul-Americano Feminino de Vôlei de Praia 197.815 -
Sul-Americano Masculino de Vôlei de Praia 158.251 -
Jogos Olímpicos Tóquio Seleção Adulta Feminina 800.000 -
Jogos Olímpicos Tóquio Seleção Adulta Feminina 2.120.000 -
Sul-Americano Seleção Adulta Feminina 170.000 -
Sul-Americano Seleção Adulta Masculina 170.000 -
Circuito Mundial Feminino de Praia 331.281 -
World Tour 33.102 -
 15.202.262 - 
Referem-se às premiações por resultados alcançados pelos nossos atletas e co-
missão técnica na participação em campeonatos esportivos, informamos ainda 
que não houve receita de premiação em 2020 devido à pandemia da COVID-19.
34. RECEITA DE PATROCÍNIOS 2021 2020
Patrocínio seleções quadra e praia (i) 67.872.103 27.316.444
Patrocínio jogos/eventos (ii) 4.305.618 2.075.936

72.177.721 29.392.380
(i) Nesta rubrica estão registrados os principais contratos de patrocínio da enti-
dade, que são apropriados ao resultado obedecendo o princípio da competência 
e calendário das competições integrantes das contrapartidas dos respectivos 
contratos, cerca de R$20.026.458 de cotas de patrocínio foram registradas em 
Receitas Diferidas (nota explicativa nº 17) e serão apropriadas ao resultado no 
exercício de 2022 por ocasião das referidas entregas das obrigações contratuais. 
(ii) Receita de patrocínio de jogos conforme quadro abaixo:
Patrocínio jogos/eventos 
Naming Right da Superliga 1.751.373
Amistosos das Seleções Adultas 2021 1.395.704
CBVP 2020/2021 916.667
World Tour Itapema 2021 70.000
Superliga 2021/2022 171.875
 4.305.618
35. DIREITOS DE TRANSMISSÃO 2021 2020
Direitos de transmissão 2.888.179 2.767.099

2.888.179 2.767.099
O montante apresentado no quadro acima refere-se a contrato de cessão de direi-
tos de captação, fixação, exibição e transmissão dos sons e imagens de eventos.
36. RECEITA DE CONVÊNIOS 2021 2020
Governo Federal (i) 2.615.322 8.549.765
Governo Estadual (ii) 1.200.853 -
Governo Municipal (iii) 1.565.210 -
Recursos Lei Agnelo/Piva – COB (iv) 11.730.709 7.883.501

17.112.094 16.433.266
O montante de R$17.112.094 apresentado no exercício de 2021 (R$16.433.266 
em 2020) se refere à receita de subvenção governamental. Estes valores foram 
apropriados à receita quando incorridas as despesas relacionadas nos respecti-
vos projetos. Cumpre destacar que tais recursos são disponibilizados por órgãos 
e entidades da administração pública, assim como, pelo Comitê Olímpico do 
Brasil. A seguir quadro detalhando o montante executado por Projeto/Convênio 
nos anos de 2021 e 2020: (i) Governo Federal: Receita de Projetos Incentivados 
firmados através da Lei de Incentivo ao Esporte:

2021 2020
CBVP Open 2º sem. 2019 Banco do Brasil - 713.060
Curta Essa Energia Banco do Brasil 440.727 1.542.413
CBVP Open 1º sem. 2020 Banco do Brasil 1.128.875 3.107.125
CBVP Open 1º sem. 2020 Banco do Brasil

Cia. de Seguros 
Aliança do Brasil e  
Banco do Brasil

1.045.720 -

Infraestrura de Pisos - 3.187.167
2.615.322 8.549.765
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(ii) Governo Estadual: Receita de Projetos Incentivados firmados por meio de 
Termo de Fomento junto ao Governo do Distrito Federal:

2021 2020
Sul-americano de Voleibol 
 Masculino - GDF 2021 Banco do Brasil 1.200.853 -

1.200.853 -
(iii)  Governo Municipal: Receita de Projetos Incentivados firmados por meio de 
Termo de Fomento junto à Prefeitura Municipal de Itapema/SC:

2021 2020
Projeto World Tour e CBVP 
Open em Itapema 2021

Prefeitura Municipal 
de Itapema/SC 1.565.210 -

1.565.210 -
(iv) Recursos Lei Agnelo/Piva: Receita de Projetos Firmados junto ao Comitê 
Olímpico do Brasil:

2021 2020
COB 2016 - 10.302
COB 2019 - 278.194
COB Manutenção da Entidade 2019 - 6.627
COB 2020 357.344 5.641.292
COB Manutenção da Entidade 2020 6.468 1.764.690
COB 2021 9.840.147 -
COB Manutenção da Entidade 2021 1.436.482 -
COB Projeto de Apoio às Confederações 90.268 182.396

11.730.709 7.883.501
37. OUTRAS RECEITAS – RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

2021 2020
Ressarcimento de despesas diversas (i) 408.871 1.500
Receita Hospedagem – CT Saquarema - 153.580
Rendimentos s/ recuperação de tributos 17 3.615
Ganho na venda de imobilizado - 400.000

408.888 558.695
(i) Ressarcimento de passagens aéreas pagas com recursos da CBV para clu-
bes participantes da Superliga e Federações.
38. DESPESA COM PESSOAS /ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA

2021 2020
Arbitragem (2.154.584) (1.491.807)
Diretor de Quadra - (5.136)
Diretor de Arbitragem - (5.403)
Boleiros/Placaristas (211.842) (15.627)
Segurança (221.877) (130.837)
Locutor (3.360) -
Eletricista (21.570) -
Outras pessoas de apoio (431.780) (189.937)
Hospedagem (4.109.020) (475.764)
Alimentação (2.649.742) (865.667)
Assistência médica c/atletas (2.790.848) (647.175)
Direito de uso de imagem (1.991.482) (173.924)
Comissão técnica (5.007.759) (2.488.948)
Vistos/Taxas com Passaportes (21.120) -
Educação e treinamento (37.356) -
Supervisão (64.600) -
Conservação e limpeza (53.939) (30.900)
Repasse transferências internacionais (143.340) (129.750)
Delegado Técnico (306.985) (269.318)
Serviços de tradução (736) -
Assistência farmacêutica (27.261) -
Serviço de psicologia (90.820) -
Lavanderia (119.187) -
Serviços de despachante (11.500) -
Produção de eventos – Federações (i) (313.186) -

(20.783.895) (6.920.193)
Referem-se aos gastos vinculados diretamente ao desenvolvimento dos pro-
dutos da CBV, conforme quadro abaixo, que são apropriados ao resultado de 
acordo com o regime de competência: (i) Produção de eventos – (Federações 
– caderno de encargos). Estão registrados nesta rubrica os repasses financeiros 
efetuados pela CBV a Entidades filiadas para contratação de itens ou serviços 
necessários para realização/produção da competição da CBV que será realizada 
no estado da Entidade filiada, os valores foram utilizados, exclusivamente, para 
o pagamento de despesas inerentes à realização do evento. Por ocasião do 
efetivo pagamento, o repasse éregistrado na conta de adiantamento para Fe-
derações (ativo circulante nota explicativa nº 10) e são apropriados ao resultado 
mediante a prestação de contas da utilização/aplicação dos recursos, obedecen-
do as diretrizes contidas na Política de Repasses às Entidades Filiadas. Desta-
camos abaixo quadro contendo de forma sintética o custo com pessoas, atletas 
e comissão técnica alocados por competição:
PRODUTOS (EVENTOS) 2021 2020
Amistoso Adulto (146.614) -
Campeonato Mundial (361.397) (17.100)
CBS - (346.929)
CBVP Base (1.394.353) (50.010)
Challenger (378.803) -
Circuito Mundial (2.998.754) (1.851.080)
Copa Brasil (268.866) (22.113)
Interclubes - (8.640)
Jogos Olímpicos (10.847) -
Liga das Nações (1.935.775) (4.860)
Master (275) -
Open (2.396.144) (1.402.374)
Supercopa (2.647) (2.645)
Superliga (1.710.219) (1.332.132)
Superliga B (8.861) (12.677)
Treinamento (7.655.625) (1.636.925)
Troféu Super Vôlei Banco do Brasil - (113.473)
Circuito Sul-Americano (84.143) (119.235)
Jogos Pan-Americanos Junior (2.868) -
Pandemia COVID-191 (1.427.705) -

(20.783.895) (6.920.193)
1 - Despesas coma aquisição de teste rápidos para a COVID-19, alcool em gel, más-
caras entre outros materiais necessários para o cumpimento dos protocolos esta-
belecidos pelas autoridades quanto ao enfretamento da pandemia de coronavirus. 
39. DESPESAS COM TRANSPORTES 2021 2020
Transporte aéreo nacional – pessoas (5.570.519) (3.238.678)
Transporte aéreo internacional- pessoas (3.640.705) (279.650)
Transporte terrestre- pessoas (2.083.997) (988.469)
Transporte terrestre de materiais (345.085) (233.354)
Transporte aéreo de materiais (3.376) (50)

(11.643.681) (4.740.201)
Nesta rubrica são registrados o custo com transporte de pessoas e materiais 
referente às competições realizadas em território nacional e internacional. Abaixo 
segue quadro contendo de forma sintética o custo com transporte de pessoas e 
materiais alocados por competição:
COMPETIÇÃO 2021 2020
Amistoso Adulto (40.421) -
Amistoso Base - -
Campeonato Mundial (856.860) (9.773)
CBS - (591.612)
CBVP Base (175.730) -
Challenger (51.712) -
Circuito Mundial (1.504.939) (266.473)
Copa Brasil (222.777) (94.863)
Jogos Olímpicos (634.580) -
Liga das Nações (608.454) (1.289)
Nacional (19) -
Open (454.960) (295.539)
Supercopa (91.559) (123.941)
Superliga (4.144.157) (2.725.233)
Superliga B (652.767) (379.465)
Superliga C - (12.800)
Treinamento (1.683.804) (8.903)
Troféu Super Vôlei Banco do Brasil - (177.636)
Campeonato Sul-Americano de Seleções (346.714) -
Circuito Sul-Americano (173.974) (52.674)
Jogos Pan-Americanos Junior (255) -

(11.643.681) (4.740.201)
40. DESPESAS COM PREMIAÇÃO A ATLETAS: As despesas com premia-
ções incorridas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são:

2021 2020
Vôlei de Praia
Open (5.501.528) (4.238.998)
CBVP Open base (7.510) -
Mundial (204.027) (598)
Challenger (529.200) (1.393)
Jogos Pan-Americanos - -
Super Praia - (4.986)
Circuito Sul-Americano (178.033) -

(6.420.298) (4.245.975)
Vôlei Indoor
Sul-Americano (178.494) -
Liga das Nações (9.275.000) -
Campeonato Mundial (12.585) -
CBS (29.744) (36.540)
Copa Brasil (3.989) (10.942)
Super Copa (11.468) (6.966)
Superliga (8.045)
Superliga B (7.830) (3.854)
Troféu Super Vôlei - (36.965)
Reconhecimento/Troféus e Medalhas - (15.946)
Amistoso Adulto (848) --
Jogos Olímpicos (3.400.000) -
Jogos Pan-Americanos Junior (220.854) -

(13.148.856) (111.213)
(19.569.154) (4.357.188)

Os valores de (R$19.569,154) referem-se às premiações por classificação, con-
quistas de campeonatos e de torneios esportivos organizados pela Confedera-
ção Brasileira de Voleibol – CBV e por outras instituições nacionais ou internacio-
nais devidos aos atletas e membros das comissões técnicas, estes valores são 
apropriados ao resultado do exercício de acordo com o princípio de competência. 
41. DESPESAS COM LOCAÇÃO: Nesta rubrica são registradas todas as des-
pesas com locação de bens móveis necessários para realização dos eventos de 
vôlei de quadra e praia organizados pela CBV.

2021 2020
Locação de Arena (1.866.289) (1.510.675)
Locação de Equipamentos (290.043) (227.568)
Locação de Banheiro (103.720) (57.000)

2021 2020
Locação de Quadra (23.000) (5.000)
Locação Móveis (36.810) (45.000)
Locação de Sala de Academia (8.670) -
Locação de Gerador (372.586) (122.000)
Locação de Telão de LED (225.844) (147.400)

(2.926.962) (2.114.643)
Abaixo quadro contendo o custo sintético de locação, classificados por competição:
COMPETIÇÃO 2021 2020
Amistoso Adulto (36.100) -
Campeonato Sul-Americano (306.259) -
CBVP Base (21.965) -
Challenger (9.688) -
Circuito Mundial (576.694) (3.000)
Copa Brasil (25.000) (7.200)
Liga das Nações (31.770) -
Open (1.825.986) (2.078.143)
Superliga (93.500) (5.000)
Troféu Super Vôlei Banco do Brasil - (21.300)

(2.926.962) (2.114.643)
42. FEDERAÇÕES 2021 2020
Operacional - custos com Federações para
 a realização de eventos da CBV
Apoio operacional para realização de
 competições da CBV - (418.900)
Bolas (i) (29.075) -

(29.075) (418.900)
Administrativa
Contribuições (ii) (1.344.482) (1.664.133)
Ajuda de Custo (iii) (142.927) (51.036)
Auxílio Emergencial – Federações (iv) (17.042) (188.958)
Taxa de Sediamento (v) (109.590) (27.754)

(1.614.041) (1.931.881)
(1.643.116) (2.350.781)

Federação Total Bolas
Contri- 
buição

Ajuda 
de 

Custo

Auxílio 
Emer- 

gencial

Taxa de 
Sedia- 
mento

Acreana 55.886 1.021 54.810 55 - -
Alagoana 61.163 1.021 59.932 210 - -
Amapaense 1.041 1.021 - 20 - -
Amazonense 74.186 1.021 55.000 18.165 - -
Baiana 65.725 1.398 60.000 4.285  42 -
Distrito Federal 62.398 1.021 60.000 1.377  - -
Catarinense 160.932 1.021 55.000 5.511  - 99.400
Ceará 71.246 1.021 55.000 15.225 - -
Esp.Santense 21.206 1.021 20.000 185 - -
Gaúcha 57.021 1.021 55.000 - 1.000 -
Goiana 69.080 1.021 66.869 190 1.000 -
Maranhense 56.745 1.021 55.669 55 - -
Mato Grosso do Sul 47.023 1.021 45.002 - 1.000 -
Matogrossense 70.126 1.021 45.000 13.915 - 10.190
Mineira 53.074 1.021 50.000 2.053 - -
Norte Riogrand 46.021 1.021 45.000 - - -
Paraense 37.241 1.021 35.000 220 1.000 -
Paraibana 36.775 1.398 34.122 255 1.000 -
Paranaense 78.080 1.021 65.000 10.059 2.000 -
Paulista 62.021 1.021 60.000 - 1.000 -
Pernambucana 61.638 1.021 53.422 7.195 - -
Piauiense 64.677 1.021 60.656 - 3.000 -
Rio de Janeiro 59.868 1.021 55.000 1.847 2.000 -
Rondoniense 63.059 1.021 59.998 40 2.000 -
Roraimense 73.041 1.021 60.000 12.020 - -
Sergipana 31.398 1.398 29.000 - 1.000 -
Tocantinense 102.443 1.398 50.000 50.045 1.000 -

1.643.116 29.075 1.344.482 142.927 17.042 109.590
As Entidades filiadas à Confederação Brasileira de Voleibol são de suma impor-
tância para ajudar a CBV a atingir sua missão de “liderar o processo de desen-
volvimento e disseminação do voleibol brasileiro junto às entidades filiadas em 
todo território nacional e representar a modalidade com excelência em eventos 
internacionais”. A CBV entende que é através da sua parceria com as entida-
des filiadas que é possível: aumentar o número de atletas e de praticantes do 
voleibol; consolidar o vôlei de praia; apoiar e incentivar a criação e realização 
de competições regionalizadas; desenvolver e formar profissionais e gestores 
esportivos do voleibol, entre outros objetivos estratégicos. Portanto, para ala-
vancar o atingimento da sua missão, no exercício foi apropriado ao resultado 
conforme prestação de contas apresentadas pelas Entidades filiadas o montante 
de R$1.643.116 (R$2.350.781 em 2020) detalhados a seguir: (i) Bolas – Com o 
objetivo de apoiar suas afiliadas no desenvolvimento do voleibol e tendo em vista 
que a CBV possui contrato de patrocínio de bolas vigente, a Entidade repassa 
uma cota anual de bola de Praia e de Quadra para cada Federação. Esse valor 
é apropriado ao resultado pela saída no nosso estoque (nota explicativa 11) em 
contra-partida de receita de patrocínio; (ii) Contribuições: repasses financeiros 
iguais e mensais recebidos por todas as Entidades filiadas para auxiliar nas des-
pesas mensais e manutenção das filiadas, os valores repassados contidos na 
nota explicativa nº 10 (adiantamento de repasses a Federações) serão apro-
priados ao resultado por ocasião da referida prestação de contas. (iii) Ajuda de 
custo: repasses financeiros concedidos mediante aprovação de solicitação para 
auxiliar as filiadas a disseminar e/ou desenvolver o voleibol no país. (iv) Auxí-
lio Emergencial – Federações: repasses concedidos às federações estaduais 
como forma de auxiliá-las financeiramente durante a pandemia da Covid-19; 
(v) Taxa de Sediamento: repasses concedidos às federações estaduais em 
função da realização de eventos de vôlei de praia e de quadra. As federações 
recebem à medida que seus estados realizam os eventos.
43. DESPESAS OPERACIONAIS – OUTROS CUSTOS

2021 2020
Vídeo/som/imagem/comunicação (i) (1.665.184) (1.306.722)
Impressos (49.112) (10.495)
Equipamentos e materiais esportivos (307.887) (149.120)
Entretenimento e diversos (380.444) (176.562)
Montagem e desmontagem (493.247) (386.054)
Quadra/área de jogo (278.907) (122.771)
Estatística (9.796) (76.842)
Uniformes esportivos (ii) (2.224.485) (66.826)
Seguros (66.782) (50.633)
Professor (11.064) -
Outros custos com produtos (ii) (3.872.489) (2.177.625)
Inscrições em Torneios (174.121) -

(9.533.517) (4.523.650)
O montante de R$9.533.517(R$4.523.650 em 2020) refere-se às despesas ope-
racionais para realização dos eventos. (i) Na rubrica vídeo/som/comunicação 
são registradas as seguintes despesas:

2021 2020
Fotos, filmes e revelações (37.000) (25.530)
Filmagem (68.000) (81.000)
Sonorização (122.529) (103.133)
Telefone/fax/internet (226.600) (178.800)
Iluminação (38.500) -
Transmissão de jogos (i) (1.172.555) (918.259)

(1.665.184) (1.306.722)
Abaixo quadro, contendo custo de transmissão de jogos por competição:

2021 2020
Superliga (317.143) (83.409)
Open (791.312) (834.450)
Challenger (10.500) -
Campeonato Sul-Americano (43.601) -
CBVP 19 (3.400) -
CBVP 21 (6.600) -

(1.172.555) (918.259)
(i) Uniformes esportivos - A apropriação da utilização de uniformes esportivos con-
forme contrato vigente de patrocínio,este valor é apropriado ao resultado pela saída 
no nosso estoque (nota explicativa 11) em contrapartida de receita de patrocínio. 
(ii) Na rubrica outros custos com produtos são registrados as seguintes despesas:

2021 2020
Água/gelo (100.597) (36.414)
Taxas Gerais (ii) (2.004.192) (451.291)
Correio (685) (4.777)
Material de escritório (2.359) (7.285)
Material de informática (50.137) (32.142)
Material elétrico e hidráulico (6.613) (28.692)
Manutenção de informática/hardware (5.255) (1.463)
Decoração de área vip (240) -
Decoração de ginásio/arena (123.527) (30.560)
Ajuda de custo para clubes Superliga (1.578.884) (1.585.001)

(3.872.489) (2.177.625)
Nesta rubrica são registradas despesas com taxas referentes às inscrições e 
sediamentos de eventos internacionais, nos quais destacamos: • Campeonato 
Mundial; • Campeonato Sul-Americano.
44. DESPESAS COM PESSOAL 2021 2020
Salários (7.961.300) (7.709.507)
Férias (1.117.791) (898.759)
13º Salário (835.042) (712.620)
Gratificações (779.204) (671.847)
Pró-labore - Dirigentes Estatutários (i) (792.153) (792.153)
Horas extras (784.888) (186.067)
Aviso prévio (381.298) -
Estagiários (28.293) (49.892)
Indenizações trabalhistas (43.916) -
Ajuda de custo (6.215) (13.940)
Adicional noturno (17.142) (14.319)
Adicional Transferência (4.647) -

(12.751.889) (11.049.104)
A CBV possui em seu quadro funcional o total de 109 colaboradores e 2 dirigentes 
estatutários (Presidente e Vice-presidente). Os valores acima representam o custo 
de remuneração (conjunto de compensações salariais, extrassalariais e benefícios) 
oferecidos aos funcionários em reciprocidade aos serviços profissionais prestados, 
praticados de acordo com a política de remuneração adotada pela Entidade. (i) Pró-
-labore - Dirigentes estatutários: Nesta rubrica estão registrados o custo com a 
remuneração (pró-labore e encargos) do Presidente e Vice-presidente, ambos remu-
nerados de forma igual e de acordo com o previsto no artigo 18 da Lei 2.868/2013.
45. ENCARGOS SOCIAIS 2021 2020
INSS (2.663.540) (2.440.111)
FGTS (1.595.532) (780.055)
PIS (120.851) (104.753)
Contribuição Sindical Patronal (600) -

(4.380.523) (3.324.919)

46. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS 2021 2020
Gestão do Negócio (711.319) (280.551)
Assessoria Jurídica (955.589) (539.033)
Serviço de despachante (4.042) (39.828)
Assessoria de Administração de Pessoal (80.750) (1.195)
Assessoria de Informática/Software (647.060) (355.655)
Serviços de Locação de Mão de Obra (189.936) (248.466)
Serviços de Informática (994.499) (667.495)
Serviços de Provedor - Internet (202.604) (184.617)
Serviços de Auditoria (70.203) (135.705)
Assessoria de Projetos - (25.972)
Serviços de Guarda de Materiais (20.382) (20.941)
Filmagem - (15.000)
Serviços de Tradução - (43)
Serviços de Administração de Cartões (2.750) (2.750)

(3.879.134) (2.517.251)
O montante de R$3.879.134 (R$2.517.251 em 2020) representa a contratação 
de serviços necessários para a manutenção do modelo de gestão da Confede-
ração Brasileira de Voleibol (CBV) que tem como objetivo tornar seus processos 
administrativos mais transparentes e ao mesmo tempo mais eficazes.
47. DESPESAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2021 2020
Aluguel/leasing de equipamentos (128.199) (50.383)
Condomínio (5.144) (2.856)
Energia Elétrica (412.903) (316.099)
Telefone (194.291) (185.295)
Hospedagem (98.649) (83.556)
Correio (30.333) (26.130)
Fotocópias - (382)
Material de informática (77.896) (91.177)
Material de escritório (20.293) (12.313)
Seguros (78.208) (56.065)
Assinatura TV (44.780) (40.168)
Impostos e taxas (12.410) (19.299)
Ofícios e cartórios (9.457) (3.908)
Veículo/combustível (34.798) (31.916)
Material de copa e limpeza (149.525) (127.859)
Refeições e lanches (58.752) (12.849)
Doações (19.200) -
Assinatura jornais (1.849) (1.862)
Taxa de Manutenção Títulos (562) (562)
Impressos (30.126) (28.750)
Transporte terrestre material (28.331) (16.196)
Transporte aéreo Internacional (30.426) (138)
Transporte aéreo nacional/pessoas (281.819) (194.373)
Transporte terrestre de pessoas (106.095) (47.490)
Transporte aéreo/material (17.721) (8.600)
Lavanderia (136.066) (56.768)
Fotos, filmes e filmagens (96.437) (17.819)
Água (361.928) (181.069)
Gás (75.617) (27.733)
Aluguel de imóveis (20.027) (31.363)
Serviços de entretenimento (1.300) -
Seguranças (600) -
Desp. funcionamento (endomarketing) (110.613) (1.845)
Despesas com Endomarketing (3.244) (926)
Taxas gerais (207.534) -
Troféus, medalhas e placas (45.560) -

(2.930.692) (1.675.749)
48. DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE

2021 2020
Agenciamento (86.707) -
Brindes (36.647) (43.309)
Camisas de torcidas (27.390) (106.890)
Divulgações (276.226) (166.102)
Veiculação mídia (27.425) (16.550)
Criação (152.000) (102.000)

(606.395) (434.851)
49. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2021 2020
Benefícios sociais (i) (3.602.978) (3.494.184)
Impostos, taxas e contribuições - (76.744)
Despesas com manutenção (481.381) (399.397)
Despesas com marketing e produção (589.692) (573.647)
Depreciações e amortizações (1.305.272) (1.246.522)
Despesa com comunicação (707.951) (187.157)
Provisão Contingência Civil - (51.639)
Provisão – PCLD (111.583) -
Outras despesas com pessoal (Programa de
 educação continuada) (27.334) (3.441)
 Despesas com impostos (718.091) -
Outras despesas (ii) (4.346.545) (48.948)

(11.890.827) (6.081.679)
(i) BENEFÍCIOS SOCIAIS 2021 2020
Assistência médica (2.567.339) (2.433.410)
Assistência alimentar (1.010.920) (1.037.411)
Vale-transporte (24.718) (23.363)

(3.602.978) (3.494.184)
(ii) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 2021 2020
Perda com Operações Ativos Permanentes (53.921) -
Perda no Recebimento Títulos Incobráveis (63.696) (2.129)
Condenações Judiciais (i) (48.648) (11.124)
Perdas da Subvenção Governamentais (ii) (961.617) (35.695)
Perda Proc. Adm – Tributos Federais - INSS (iii) (3.218.664) -

(4.346.545) (48.948)
(i) Condenação Judiciais – Refere-se à condenação judicial - RT Nº0010507-
40.2015.5.01.0002 -Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 003381; 
(ii) Perdas da subvenção Governamentais - Refere-se à provisão de devolução 
ao erário de despesas glosadas ou de prováveis glosas pelo Comitê Olímpico do 
Brasil e Ministério da Cidadania, conforme abaixo: Comitê Olímpico do Brasil - 
COB: • R$653.961 referente à provisão do parcelamento firmado junto ao COB 
decorrente da glosa dos serviços técnicos contratados através de inexigibilidade 
e não acatados pelo Comitê. A dívida foi parcelada em 60 parcelas corrigidas mo-
netariamente, conforme instrumento de parcelamento acordado em 02/07/2021; 
• R$155.268,35 referente à provisão de provável devolução ao COB de despesa 
com gás referentes aos anos de 2019 e 2020, pois na época, não foram apresen-
tados os devidos processos de contratações exigidos (pregão eletrônico). Nesse 
montante estão previstos os valores de futuras diligências que a Confederação 
poderá receber, tendo em vista a habitual solicitação de devolução para essas 
rubricas nos projetos já analisados pelo COB nos anos mencionados. Ministério 
da Cidadania: • R$104.147 referente à provisão de devoluções de passagens 
aéreas do Projeto SICONV 761160/2011, conforme ofício 1919/2021. Os valores 
foram glosados tendo em vista a falta de alguns comprovantes de embarques; 
• R$48.240 referente à devolução complementar do Projeto 761156/2012, con-
forme ofício 1558/2021. (iii) Perda Processo Adm. – Tributos Federais (INSS e 
IRRF) – Refere-se ao processo administrativo 10730.727378/2020-15 instau-
rado pela Receita Federal do Brasil - RFB, o referido processo tem por objeto 
autos de infração lavrados para a cobrança de contribuições previdenciárias, 
parcela empresa e terceiros, sob o fundamento de que atletas e membros das 
comissões técnicas convocados, seriam no entendimento da RFB, empregados 
e, por esse motivo, os pagamentos efetuados a título de premiação e serviços 
técnicos,deveriam sofrer os encargos aplicáveis aos salários. O montante de 
R$1.225.593 registrado no Passivo Circulante e o valor de R$4.044.747 registra-
do no passivo não Circulante, perfazendo o montante de R$5.270.340.
50. RESULTADO FINANCEIRO 2021 2020
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 1.436.413 680.663
Descontos obtidos 43.581 11.860
Variações cambiais ativas (a) 788.190 282.287
Juros obtidos - -

2.268.184 974.810
Despesas financeiras
Variação cambial passiva (a) (805.101) (37.470)
Juros e IOF - (143.555)
IRRF s/aplicações financeiras - (134.888)
Despesas Bancárias (103.947) (89.549)
Descontos concedidos (1.696) (58.507)
Variação monetária - (14.017)
Despesa c/correção monetária (35.660) -
Perda com aplicações financeiras (126.806) (45.587)
Imposto sobre operação financeira - IOF (193.375) -
Juros e multas s/impostos e taxas (2.404.198) -
Juros (4.455) -

(3.675.239) (523.573)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (1.407.055) 451.237
(a) As variações cambiais ativas e/ou passivas se referem a transações com a 
Federação Internacional de Vôlei quando do sediamento de campeonatos inter-
nacionais realizados no Brasil (variação ativa) e/ou despesa com taxa de inscri-
ção em campeonatos internacionais realizados no exterior.
51. SEGUROS: A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de 
risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma audi-
toria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram analisadas 
pelos nossos auditores independentes.
52. CONSIDERAÇÕES GERAIS: A Entidade mantém operações com instrumen-
tos financeiros, cuja administração é efetuada por meio de estratégias operacio-
nais e controles internos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. 
O principal controle consiste no acompanhamento permanente das condições 
contratadas versus as condições vigentes no mercado. Os valores de realização 
estimados de ativos e passivos financeiros foram determinados por meio de infor-
mações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. A En-
tidade não efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer 
outros ativos de riscos no transcorrer dos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020. O quadro abaixo apresenta a composição, por categoria, dos princi-
pais ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

Valor Contábil
Mensuração 2021 2020

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa Valor Justo 36.587.730 36.458.004
Recursos de convênios Valor Justo 5.283.761 7.418.722
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber Custo amortizado 5.740.818 4.357.783
Federações Estaduais Custo amortizado 106.243 6.148
Clubes nacionais Custo amortizado 163.500 105.637
Total de ativos financeiros 47.882.052 48.346.294
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
CNPJ Nº 34.046.722/0001-07

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Confederação Brasileira de 
Voleibol e em conformidade com a legislação vigente, apresentam à insigne 
Assembleia Geral, para apreciação e aprovação o nosso parecer relativo ao 
exercício de 2021 encerrado em 31 dias do mês de dezembro.
Após minucioso exame dos documentos econômicos, financeiros e 
patrimoniais e a nós encaminhados pela diretoria da Entidade, todas as 

notas explicativas e necessárias aos documentos citados acima, constatamos 
a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os 
lançamentos contábeis, o que engrandece o trabalho pelos responsáveis por 
sua execução, notadamente o resultado do superávit de R$ 6.987.502,00 
apropriados ao patrimônio social da Entidade. Apreciamos também o parecer 
dos auditores independentes, sem ressalvas e datada em 08 de março de 2022. 

Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da 
Confederação Brasileira de Voleibol, reconhecem e atestam a precisão do 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Social, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 apresentados 
e propõem a sua integral aprovação com voto de louvor.

Valor Contábil
Mensuração 2021 2020

Passivos financeiros mensurados
 pelo custo amortizado
Fornecedores Custo amortizado 834.617 1.066.254
Convênios Custo amortizado 5.026.099 6.103.875
Obrigações trabalhistas e
 previdenciárias Custo amortizado 2.672.793 2.672.793
Provisões de despesas Custo amortizado 1.320.166 1.425.658
Rescisões a pagar Custo amortizado 1.392.690 2.089.724
Parcelamento de débitos
 - Convênio Custo amortizado 588.564 -
Parcelamento Previdenciário Custo amortizado 5.270.340 -
Contas a pagar Custo amortizado 77.933 207.762
Total de passivos financeiros 17.183.202 13.566.066
Os saldos contábeis apresentados para os instrumentos financeiros mensurados 
ao custo amortizado são aproximações razoáveis ao valor justo na data das de-
monstrações contábeis. Estrutura de gerenciamento de risco: Esta nota apre-
senta informações sobre a exposição da Entidade para cada um dos riscos acima, 
os objetivos da Entidade, políticas e processos de mensuração e gerenciamento 
de riscos e gerenciamento do capital. O Conselho de Administração tem a respon-
sabilidade global para o estabelecimento e supervisão da Entidade de estrutura 
de gerenciamento de risco. As políticas de gerenciamento de risco da Entidade 
foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos aos quais a Entidade está 
exposta, para definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os 
riscos e a aderência aos limites impostos. As operações contábeis da Entidade 

estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos: Risco de mercado: Risco de 
mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de 
câmbio, taxas de juros e preços de ações, têm nos ganhos da Entidade ou no valor 
de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento 
de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, 
dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Risco 
de taxa de juros: A Entidade possui exposição a um único risco de mercado, 
sendo este o risco de juros. O Risco de taxa de juros decorre da possibilidade de 
a Entidade sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros 
incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse 
tipo de risco, a Entidade busca diversificar a captação de recursos em termos de 
taxas prefixadas ou pós-fixadas. Na data das demonstrações contábeis, o perfil 
dos instrumentos financeiros remunerados por juros da Entidade era:

Valor contábil
Nota 2021 2020

Instrumentos de taxa variável – CDI
Aplicações financeiras 5 36.304.275 36.226.028

As operações com exposição ao CDI são prontamente conversíveis em caixa 
e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. A Administração 
entende que as análises de sensibilidade para os instrumentos financeiros su-
jeitos a risco de juros não são representativas do risco inerente de instrumentos 
financeiros. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá 
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus pas-
sivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 
financeiro. A abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, 
o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas 

obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar per-
das inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade. Valor justo 
hierárquico: Existem três níveis para classificação do Valor Justo referente a 
instrumentos financeiros, sendo que a hierarquia fornece prioridade para preços 
cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativos ou passivos finan-
ceiros. A classificação dos Níveis Hierárquicos pode ser apresentada conforme 
exposto abaixo: • Nível 1: Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado 
não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente, inclusive na data 
da mensuração do valor justo. • Nível 2: Dados diferentes dos provenientes de 
mercado ativo (preço cotado não ajustado) incluídos no Nível 1, extraídos de 
modelo de precificação baseado em dados observáveis de mercado. • Nível 3: 
Dados extraídos de modelo de precificação baseado em dados não observáveis 
de mercado. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a classificação por Nível 
Hierárquico apresenta-se da seguinte forma para os instrumentos financeiros 
valorizados a valor justo:

31/12/2021 31/12/2020

Ativo
Valor 
Justo

Ní- 
vel Total

Valor 
Justo

Ní- 
vel Total

Caixa e equiva- 
 lentes de caixa 36.587.730 1 36.587.730 36.458.004 1 36.458.004

WALTER PITOMBO LARANJEIRAS
Presidente

CPF 003.589.324-91

ADRIANA BEHAR
Diretora-Executiva

CPF 008.457.927-76
LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA
Contadora - CRC RJ – 096121/O

Aos Administradores CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV 
(“Entidade”), 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 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - 
CBV 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 entidades sem fins 
lucrativos. 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 Entidade, 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. Parágrafo de ênfase - Transações com partes relacionadas: 
Chamamos a atenção para as notas explicativas n° 8, 10, 38, 42 às demonstrações contábeis, que descrevem que 
a Entidade mantém transações em montantes significativos com as Federações nas condições nelas descritas. 
Dessa forma, essas demonstrações contábeis devem ser analisadas nesse contexto. Nossa opinião não contém 
modificação em relação a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e 
o relatório do auditor: A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicável às 
entidades sem finalidade de lucro, 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 Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade 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, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• 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 às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Entidade. • 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 Entidade. 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 Entidade 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. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
contábeis ou atividades de negócio da Entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Entidade 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.

São Paulo, 08 de março de 2022
 

PKF AFFIANCE BRAZIL
AUDITORES INDEPENDENTES 
CRC N° 2SP025652/O-0

Luiz Carlos de Carvalho
Contador

CRC N° 1SP197193/O-6 T-RJ

Pedro Augusto Oliveira Da Silva
Membro do Conselho

Marcello Quirino Costa Da Silva
Conselheiro

Paulo Sérgio de Oliveira
Conselheiro

Marcello Arion Lassen Cordeiro
Conselheiro

Rio de Janeiro, 09 de março de 2022
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

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

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

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

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

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

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

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 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 ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais)

CANAL BRAZIL S.A.
CNPJ: 02.608.224/0001-06

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

(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido 2021 2020
Circulante
Contas a pagar 9.693 10.586
Imposto de renda e contribuição social 3.451 3.816
Obrigações tributárias 630 713
Dividendos a pagar 6.579 6.697
Outros passivos circulantes 27 15

Total do passivo circulante 20.380 21.827
Não circulante
Contas a pagar 230 144
Outros passivos não circulantes 86 24

Total do passivo não circulante 316 168
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 4) 13.905 13.905
Reservas de lucros 16.225 13.916
Dividendos adicionais propostos ao mínimo
   obrigatório 15.422 13.303

Total do patrimônio líquido 45.552 41.124
Total do passivo e patrimônio líquido 66.248 63.119

2021 2020
Receita de vendas e serviços 92.224 93.950
Custo das vendas e dos serviços (30.642) (30.528)
Lucro bruto 61.582 63.422
(Despesas) receitas operacionais

Despesas com vendas (10.311) (11.996)
Despesas gerais e administrativas (12.430) (11.480)
Outras receitas operacionais 90 138
Resultado com venda de imobilizado - 32

Lucro antes das receitas e despesas financeiras 38.931 40.116
Despesas financeiras (62) (43)
Receitas financeiras 946 556

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 39.815 40.629
Imposto de renda e contribuição social (13.505) (13.840)
Lucro líquido do exercício 26.310 26.789

2021 2020
Lucro líquido do exercício 26.310 26.789
Outros resultados abrangentes - -

Resultado abrangente total do exercício 26.310 26.789

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas 
aos exercícios findos de 31 de dezembro de 2021 e 2020. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem neces-
sários. Esta é a íntegra das Demonstrações Financeiras publicadas as quais se encontram disponíveis simultaneamente no site do Jornal Monitor Mercantil 
“www.monitormercantil.com.br”. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022. A ADMINISTRAÇÃO

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8.422 4.895
Títulos e valores mobiliários 11.919 12.474
Contas a receber 9.765 8.231
Direitos de exibição 11.064 10.874
Outros 219 213

Total do ativo circulante 41.389 36.687

Não circulante
Contas a receber - 156
Direitos de exibição 21.216 22.682
Imobilizado 2.671 2.697
IR e CS Diferidos ativos 886 804
Outros 86 93

Total do ativo não circulante 24.859 26.432

Total do ativo 66.248 63.119

2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 39.815 40.629
Ajustes para conciliar o lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social ao caixa gerado pelas atividades 
operacionais
Depreciação 457 316
Reversão de provisão para perda por risco de crédito (22) (40)
(Reversão) provisão para contingências (2) 1
Resultado com imobilizado 24 (32)

40.272 40.874
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de 
passivos
Contas a receber (1.356) 1.716
Direitos de exibição 1.276 (5.615)
Outros ativos 1 77
Contas a pagar (887) (1.244)
Obrigações tributárias (83) (92)
Outros passivos 156 838

Caixa gerado pelas atividades operacionais 39.379 36.554
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (13.952) (12.658)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 25.427 23.896
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Resgate de títulos e valores mobiliários 555 1.095
Aquisição de imobilizado (455) (293)
Venda de imobilizado - 127

Caixa líquido gerado(consumido) pelas atividades de 
investimentos 100 929
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos (22.000) (26.122)

Caixa líquido consumido pelas atividades de 
financiamentos (22.000) (26.122)
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa 3.527 (1.297)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.895 6.192
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 8.422 4.895

Reservas de lucros
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Reserva de reten-
ção de lucros

Lucros acu-
mulados

Dividendos propostos adicio-
nais ao mínimo obrigatório Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 13.905 2.780 6.947 12 - 16.979 40.623
Distribuição de dividendos - - (2.612) - - (16.979) (19.591)
Lucro líquido do exercício - - - - 26.789 - 26.789
Destinações: 
Reserva de retenção de lucros - - 6.789 - (6.789) - -
Dividendos - - - - (6.697) - (6.697)
Dividendos propostos adicionais ao mínimo  
  obrigatório - - - - (13.303) 13.303 -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 13.905 2.780 11.124 12 - 13.303 41.124
Distribuição de dividendos - - (2.000) - - (13.303) (15.303)
Lucro líquido do exercício - - - - 26.310 - 26.310
Destinações: 
Reserva de retenção de lucros - - 4.309 - (4.309) - -
Dividendos - - - - (6.579) - (6.579)
Dividendos propostos adicionais ao mínimo  
  obrigatório - - - - (15.422) 15.422 -

Saldos em 31 de dezembro de 2021 13.905 2.780 13.433 12 - 15.422 45.552

1. Contexto operacional: A Canal Brazil S.A. (“Companhia”) é uma Joint Ven-
ture entre a Globo Comunicação e Participações S.A. (“Globo”), anteriormente 
Globosat Programadora Ltda. (“Globosat”) e a GCB Empreendimentos e Parti-
cipações Ltda., cuja vigência é determinada contratualmente até fevereiro de 
2038,de acordo com aprovação ocorrida em Assembleia Geral Extraordinária 
de 12 de janeiro de 2018. A Companhia iniciou suas operações em 18 de se-
tembro de 1998 e tem como principal atividade a programação linear e não linear 
(VoD e OTT - Streaming), produção, aquisição de direitos e distribuição de filmes 
e outras produções audiovisuais independentes, de origem nacional, para exi-
bição por meio de seu canal de televisão por assinatura “Canal Brasil”,veicula-
do pela rede de distribuição de televisão por assinatura das operadoras Claro 
S.A. (“NET”), Sky de Banda Larga Serviços Ltda. (“SKY”), Embratel TVSAT 
Comunicações S.A. (“Claro TV”), Oi Móvel S.A. (“Oi TV”) e Telefônica Brasil S.A. 
(“VIVO TV”), além de outras operadoras independentes. Em 1º de setembro de 
2020, em regime de pré-lançamento, a Globo através de sua plataforma de 
streaming Globoplay, de forma pioneira passou a oferecer o pacote Globoplay 
+ Canais ao vivo para seus atuais assinantes, proporcionando a experiência de 
consumo linear dos canais da TV Globo, incluindo os canais de TV por assina-
tura como o Canal Brasil. Em 1º de outubro de 2020, a nova oferta passou a ser 
disponibilizada a todo o público. Covid-19: Em 11 de março de 2020, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 uma pandemia. 
Como consequência, o Covid-19 impactou significativamente a economia 
mundial. A Companhia se encontrou em uma nova rotina com a disseminação 
do vírus do COVID-19 no mundo, na qual a grande maiorias dos colaboradores 
passaram a trabalhar de forma remota (home office) em conformidade com as 
recomendações da OMS e as diretrizes do Grupo Globo. As produções foram 
afetadas pela pandemia. Os filmes licenciados, as produções terceirizadas e as 
coproduções tiveram parada nas produções, contudo a grade da Companhia 
não foi comprometida, em função da programação de estoque suficiente que 
garantiu as estreias e continuidade dos canais. As receitas foram impactadas, 
contudo diante da crise no mercado de TV por assinatura era esperada queda. 
A pandemia do Covid-19 afeta as premissas e a incerteza de estimativas asso-
ciadas à mensuração de ativos e passivos. Ao longo do ano de 2021, a Compa-
nhia estava mais preparada para lidar com desafios persistentes relacionados 
à Covid-19 em comparação ao ano anterior e aos poucos tem observado uma 
retomada da normalidade de suas operações. Após análise da Administração, 
não foram observados impactos relevantes e/ou necessidade de divulgações 
adicionais em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 2. Base de preparação e apre-
sentação das demonstrações financeiras: A autorização para conclusão da 
preparação destas demonstrações financeiras ocorreu em 20de abril de 2022. 
As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração e 
foram elaboradas de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e dos pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As 
presentes demonstrações financeiras foram preparadas utilizando as práticas 
contábeis de acordo com os pronunciamentos efetivos para os exercícios ini-
ciados a partir de 1º de janeiro de 2021. 3. Principais práticas contábeis: As 
principais políticas contábeis adotadas pela Companhia são descritas abaixo: 
a) Ativos e passivos, circulantes e não circulantes: Os ativos e passivos são 
classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos 
doze meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos essen-
cialmente com o propósito de serem negociados, incluindo transações com 
partes relacionadas no curso normal dos negócios. Os ativos são reconhecidos 
nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos no balanço quando 
a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores, ou tendo 
como base estudos técnicos que indicam as melhores estimativas do risco 
envolvido. b) Direitos de exibição: Os direitos de exibição incluem os eventos 
ao vivo, filmes, seriados, direitos artísticos e programas de televisão, adquiridos 

de terceiros e produzidos internamente.São reconhecidos no ativo circulante e 
no realizável a longo prazo em decorrência de integrarem o ciclo operacional 
da empresa, ou seja, a segregação dos conteúdos é realizada conforme vigên-
cia dos contratos de licenciamento. Os direitos adquiridos são mensurados ao 
custo de aquisição, reconhecidos no ativo no momento do pagamento ou quan-
do tais direitos tornam-se disponíveis, o que ocorrer primeiro. Os custos dos 
filmes incluem, basicamente, o custo dos direitos de filmes e séries de televisão 
adquiridos de terceiros, nos termos dos contratos de aquisição. A vida útil dos 
direitos de exibição adquiridos é definida com base nos prazos contratuais e/ou 
métodos de exibição. A amortização desses direitos ocorre quando da sua 
exibição ou no final da validade do contrato, o que ocorrer primeiro. A recupe-
rabilidade dos direitos é revisada individualmente por direito, e as perdas, se 
houver, são reconhecidas no resultado, quando há um decréscimo do valor ou 
quando não há mais expectativa de exibição do direito até o final do contrato. c) 
Imobilizado: O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou de construção 
deduzido da depreciação acumulada e/ou perdas por redução ao valor recupe-
rável, se for o caso. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a 
vida útil do ativo são reconhecidos como despesa quando incorridos. A exceção 
dos terrenos, que não são depreciados, a depreciação é calculada pelo método 
linear, a taxas que levam em consideração a vida útil-econômica estimada dos 
bens. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com 
o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil líquido 
exceder o valor recuperável, é constituída perdas ajustando o valor contábil lí-
quido ao valor recuperável. Nenhuma perda estimada foi considerada neces-
sária em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 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 líquido da venda e o valor 
contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício em que 
o ativo for baixado. d) Reconhecimento da receita: De acordo com a norma CPC 
47 - Receita de Contratos com Clientes, a Canal Brazil reconhece a receita de 
acordo com princípios fundamentais considerando os seguintes passos: a) 
identificação do contrato com cliente; b) identificação das obrigações de perfor-
mance contidas no contrato; c) determinação do preço da transação; d) alocação 
do preço da transação às obrigações de performance e e) reconhecimento da 
receita quando (e à medida que) a Canal Brazil satisfaça a obrigação de perfor-
mance.  Receita de inserção de publicidade  - As receitas de publicidade são 
decorrentes da venda de espaço publicitário do canal linear de TV por assina-
tura “Canal Brasil”, bem como de espaços publicitários nas plataformas digitais 
(websites, set-top-box - NET e OTT - Streaming), de acordo com os formatos 
de entrega negociados junto ao cliente (anunciante) e/ou agência de publicida-
de (intermediador). A obrigação de performance é cumprida e a receita de pu-
blicidade é reconhecida quando o comercial é disponibilizado no canal e/ou 
plataforma nos formatos negociados com o cliente. Os adiantamentos de 
clientes são compostos por recursos recebidos como adiantamento de publici-
dade. Estes adiantamentos são reconhecidos como receita diferida no passivo, 
sob o título “Outros Passivos Circulantes” e a receita é reconhecida quando a 
publicidade é inserida. Esses adiantamentos são de curto prazo e efetuados a 
pedido dos clientes. A Companhia, após a avaliação efetuada, concluiu que não 
existe componente de financiamento significativo nessas operações. Receita 
de programação e conteúdo - A Companhia atua no licenciamento de progra-
mação linear e não linear (VoD e OTT - Streaming), de origem nacional, para 
exibição por meio de seu canal de televisão por assinatura “Canal Brasil” para 
as principais operadoras de SeAC (Serviço de Acesso Condicionado). Assim, 
a Canal Brazil possui receitas de programação provenientes de televisão fecha-
da e internet e OTT Streaming, que são comercializados individualmente, po-
dendo ser combinados com demais produtos, conforme decisão comercial da 
operadora e da Globo. Os conteúdos são remunerados de duas formas distintas 
e a obrigação de performance é fornecer o conteúdo para as operadoras de TV 
por assinatura pelas diversas formas e modelos de distribuição conforme 

abaixo:
Modelo de 

distribuição (1) Remuneração Modelo de 
Remuneração

Obrigação de 
performance

Canal Brasil (canal 
linear e OTT - 
Streaming)

Assinatura 
mensal

Modelo de Custo base-
ado no report da base 
de assinantes mensal 
e aplica-se os valores 
por assinante, em 
seus diversos pacotes, 
constantes do contrato 
de licenciamento de 
programação com as 
operadoras e Globo 
(Globoplay)

Disponibilizar 
o conteúdo de 
forma contínua 
e constante 
ao longo do 
tempo.

(Transactional VOD 
(TVOD)

Compra avulsa 
de conteúdo

Revenue Share, base-
ada no report da base 
de assinantes mensal 
por estado, alíquotas de 
impostos diferenciadas, 
e aplicando o maior en-
tre o preço oferecido ao 
assinante ou o preço de 
referência definido no 
contrato entre progra-
madora e operadora.

Disponibilizar 
o conteúdo em 
determinado 
momento para 
consumo em 
plataforma on 
demand.

(1) As operadoras do SeAC disponibilizam uma frequência no line-up para fins 
de exibição dos canais lineares, bem como dos conteúdo no catálogo de suas 
plataformas de VODs (no caso de produtos sob demanda) e comercialização 
aos assinantes.
A receita do canal linear é reconhecida no resultado mensalmente ao longo do 
tempo da assinatura. A receita de venda avulsa de conteúdo de TVODe OTT – 
Streaming é reconhecida no mês seguinte da disponibilização do conteúdo. O 
preço da assinatura está definido nos contratos de programação, normalmente 
determinado através de valores fixos por empacotamento dos canais lineares 
e tipo de assinante. O preço da transação é definido através de valores fixos 
de preços de referência e percentual de repasse à Companhia por produto, 
tecnologia e janela de exibição. 4. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 
e 2020, o capital social totalizava R$13.905 e estava composto por 5.482.004 
ações subscritas e integralizadas sem valor nominal, sendo 2.741.004 ordinárias 
e 2.741.000 preferenciais.

André Saddy - Diretor Geral; Mauricio Gonzalez - Diretor;
Luiz Bertolo - Gerente Financeiro; 

Luiz Fernando Dezonne - Contador - CRC/RJ092.909/O-9
O Parecer dos Auditores Ernst & Young Auditores Independentes S.S., datado de 
20/04/2022, foi emitido sem ressalvas e encontra-se à disposição dos acionistas 
junto com as Demonstrações Financeiras completas, na sede da Companhia.

CVM altera regras do crowdfunding de investimento
Entre as mudanças está aumento do limite de captação para R$ 15 milhões

A Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) editou 
nesta quarta-feira a Re-

solução CVM 88, em substituição 
à Instrução CVM 588, que traz 
novas regras às ofertas públicas 
de sociedades de pequeno porte, 
realizada com dispensa de registro 
por meio de plataforma eletrônica 
de investimento participativo. Além 
do aumento no limite de captação, a 
reforma amplia para R$ 40 milhões 
o limite de receita bruta que define 
o conceito de sociedade empresarial 
de pequeno porte.

Só para se ter uma ideia do 
crescimento do segmento, em 
um ano número de investidores 
em crowdfunding (financiamento 
coletivo) cresceu 139%. No ano 
passado, foram captados R$ 180 
milhões.

“Após quase cinco anos de vi-
gência da norma editada em 2017, 
a CVM observou a possibilidade 
de realizar aprimoramentos que 
pretendem expandir a capacida-
de de captação por parte de em-

preendedores, ao mesmo tempo 
em que se amplia o universo de 
empresas que podem utilizar essa 
modalidade de captação”, expli-
cou Marcelo Barbosa, Presidente 
da CVM.

A CVM disse que outra modifi-
cação é a flexibilização das formas 
de divulgação da oferta pública. 
Fica permitida a realização de 
campanhas de promoção da ofer-
ta pública em quaisquer veículos 
de comunicação e mídias sociais, 
com observância do conteúdo 
previsto na norma.

“As plataformas também estão 
autorizadas a atuar como inter-
mediadoras de transações subse-
quentes, facilitando o encontro de 
interesses de compra e venda de 
valores mobiliários ofertados por 
meio da plataforma. A Resolução 
amplia o universo de investido-
res que podem adquirir valores 
mobiliários após a realização das 
ofertas públicas para aqueles que 
sejam ativos. Para isso, a platafor-
ma deve obter o consentimento 

do emissor quanto à possibilidade 
de estender o acesso a suas infor-
mações aos investidores ativos”, 
esclareceu a autarquia.

Autorização

De acordo com a CVM, a auto-
rização para atuar como interme-
diadora de transações subsequen-
tes não qualifica a plataforma a: 
constituir e administrar mercados 
organizados de valores mobiliários; 
realizar atividades típicas de entida-
des que administram tais mercados; 
e empregar termos típicos, como 
bolsa de valores e afins.

A principal medida a ser imple-
mentada pela nova Resolução é a 
obrigatoriedade de que os valores 
mobiliários sejam objeto de escri-
turação, feito por escriturador re-
gistrado na CVM, ou de controle 
de titularidade e de participação 
societária, feito pelas plataformas.

A plataforma poderá prestar es-
ses serviços se observar as regras 
que passam a ser estabelecidas na 

Resolução CVM 88 e somente pa-
ra as sociedades empresárias de 
pequeno porte que tenham reali-
zado ofertas públicas apenas em 
seu ambiente.

Outras medidas são o aumen-
to do capital social mínimo das 
plataformas para R$ 200 mil e a 
necessidade de contratação, pe-
la plataforma, de profissional de 
compliance a partir do exercício 
em que alcançar o valor de R$ 30 
milhões em ofertas públicas inter-
mediadas.

Em relação às sociedades em-
presárias de pequeno porte, a Re-
solução estabelece a necessidade 
de contratação de auditoria das 
demonstrações financeiras a partir 
do patamar de R$ 10 milhões em 
receita bruta no exercício anterior, 
ou quando a oferta pública objeti-
va captar acima de R$ 10 milhões.

“A CVM trabalhou em diversas 
frentes para estabelecer medidas 
adicionais de proteção dos investi-
dores como contrapartida aos au-
mentos dos limites de captação”, 

avalia Antonio Berwanger, Supe-
rintendente de Desenvolvimento 
de Mercado (SDM).

Crescimento contínuo

Desde o início da regulação do 
crowdfunding de investimento a 
CVM, em 2017, tem sido obser-
vado crescimento contínuo deste 
mercado no Brasil. No final de 
2021, por exemplo, 56 platafor-
mas estavam cadastradas na Au-
tarquia, o que representa aumento 
de 75% se comparado a 2020.

Com relação ao volume capta-
do, o crescimento foi de 123%, 
passando de R$ 84 milhões em 
2020 para R$ 188 milhões em 
2021. O valor também é 22 vezes 
superior aos R$ 8 milhões cap-
tados em 2016 pelas sociedades 
empresárias de pequeno porte, 
ano anterior à edição da norma 
pela CVM, além de registrar novo 
recorde no valor médio de cap-
tação por oferta, que atingiu R$ 
1.651.411,29 (aumento de 45%).
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CONTINUA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)

1 Contexto operacional: A BNY Mellon Participações Ltda. (“Empresa” ou 
“Holding”), constituída em 2 de dezembro de 2010, é uma sociedade limi-
tada, domiciliada no Brasil, situada na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 
11º andar, sala 1101 (parte) - Centro - Rio de Janeiro. A Empresa tem como 
objeto social a participação em instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, a Empresa detinha aproximadamente 100% das 
ações do BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”) e da BNY Mellon Serviços Fi-
nanceiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“DTVM” ou 
“Distribuidora”), ambas domiciliadas no Brasil. O detalhamento das partici-
pações encontra-se descrito na Nota Explicativa nº 5. A Mellon Overseas 
Investment Corporation (“MOIC”), sociedade constituída e sediada no Estado 
de Delaware, nos Estados Unidos da América, possui 99,99% das cotas da 
Empresa. A MOIC é uma subsidiária controlada indiretamente pelo The Bank 
of New York Mellon Corporation (“BNY Mellon Corporation”), empresa de 
capital aberto listada na bolsa de Nova York sob o símbolo BK.
2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As de-
monstrações financeiras apresentadas são demonstrações financeiras resu-
midas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de deci-
são. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia de-
manda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elabo-
radas na forma da legislação e regulamentação contábil aplicável. Com base 
na Lei 13.818/19 que trouxe alteração no art. 289 da Lei das Sociedades por 
Ações (Lei 6.404/76), foi estabelecido a extinção da obrigatoriedade de rea-
lizar as publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações no Diário 
Oficial da União, do Estado ou do Distrito Federal. As companhias podem 
realizar as publicações obrigatórias em jornal de grande circulação editado 
na localidade em que se situar a sua sede. As demonstrações financeiras da 
BNY Mellon Participações Ltda, serão publicadas de forma resumida no jor-
nal “Monitor Mercantil”, com divulgação simultânea da íntegra no site https:// 
monitormercantil.com.br/caderno-digital/e no site da instituição https://www.
bnymellon.com/br/pt/demonstracoes-financeiras.html. As demonstrações fi-
nanceiras consolidadas (“Consolidado” ou “Grupo BNY Mellon”) incluem a 
BNY Mellon Participações e suas controladas diretas BNY Mellon Banco S.A. 
e BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobi-
liários S.A. e sua controlada indireta, BNY Mellon Administração de Ativos 
Ltda. (“Gestora” ou “Ativos”), que são de responsabilidade da sua Adminis-
tração e foram elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas 
no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). Em 31 de dezembro de 2021, a BNY Mellon Participações 
Ltda. detinha aproximadamente 100% das ações do Banco e da Distribuido-
ra, sendo que seu controlador final é o The Bank of New York Mellon Corpo-
ration (“BNY Mellon Corporation”), empresa de capital aberto listada na bolsa 
de Nova York sob o símbolo BK, e com sede em Nova York. A participação 
em empresa controlada, por parte da Distribuidora, é representada em 31 de 

dezembro de 2021 por aproximadamente 100% do capital da BNY Mellon 
Administração de Ativos Ltda. Seguem os valores do patrimônio líquido em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 e o lucro líquido/prejuízo dos exercícios 
findos naquelas datas do Banco, da Distribuidora, da Gestora e da Holding: 

2021 2020

 

Patri-
mônio 
líquido

Lucro 
liquído

Patri-
mônio 
líquido

Lucro 
líquido/ 

(prejuízo) 
BNY Mellon Participações Ltda. 531.525 75.498 449.103 102.577
BNY Mellon Banco S.A. 260.841 55.316 200.761 47.396
BNY Mellon Administração de 
Ativos Ltda. 3.031 39 2.991 (2.509)
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM 
S.A. 266.430 20.248 244.742 55.289
A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras foi dada 
pela diretoria em 26 de abril de 2022.
3 Base de preparação e principais práticas contábeis: a. Apuração do 
resultado - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de com-
petência. b. Base de consolidação - As demonstrações financeiras conso-
lidadas incluem a DTVM e sua controlada direta BNY Mellon Administração 
de Ativos Ltda. e o Banco. Na elaboração das demonstrações financeiras 
consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma da-
ta-base e consistentes com as políticas contábeis da Empresa. Perda de 
controle - Quando da perda de controle, quando aplicável, o Grupo BNY 
Mellon baixará os ativos e passivos da subsidiária, qualquer participação de 
não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido 
referentes a esta subsidiária. Qualquer ganho ou perda originado da per-
da de controle será reconhecido no resultado. Transações eliminadas na 
consolidação - Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou des-
pesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação 
das demonstrações financeiras consolidadas, quando aplicável. Ganhos não 
realizados oriundos de transações com a DTVM e o Banco, registrados por 
equivalência patrimonial, são eliminados contra o investimento. Perdas não 
realizadas são eliminadas da mesma maneira, mas somente na extensão 
em que não haja evidencia de perda por redução ao valor recuperável. c. 
Transações em moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira 
são convertidas para as respectivas moedas funcionais das Entidades do 
Grupo BNY Mellon pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras, 
na data de apresentação, são reconvertidos para a moeda funcional à taxa 
de câmbio apurada naquela data. As diferenças de moedas estrangeiras re-
sultantes na reconversão são reconhecidas no resultado. d. Instrumentos 
financeiros - Ativos financeiros não derivativos - O Grupo BNY Mellon 
reconhece o contas a receber de clientes na data em que foram originados. 
Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor 
justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da nego-
ciação na qual o Grupo BNY Mellon se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. O Grupo BNY Mellon baixa um ativo financeiro 
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quan-
do o Grupo BNY Mellon transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de 
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual es-
sencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro 
são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pelo Gru-
po BNY Mellon nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou 
passivo individual, quando aplicável. Os ativos ou passivos financeiros são 
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, 
somente quando, o Grupo BNY Mellon 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. O Grupo BNY Mellon tem os 
seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalente de caixa, 
ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado, ou ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes; contas a receber de clientes, e parte 
dos outros créditos. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes 
de caixa são compostos por contas correntes em bancos, sem restrição de 
resgate imediato, e aplicações financeiras com data de vencimento de até 
90 dias da data de aplicação, com risco de mercado não significativo e que 
são mantidas para compromissos de caixa e não para investimentos a outros 
propósitos. Contas a receber - Contas a receber são ativos financeiros com 
pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais 
ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento 
inicial, o contas a receber é medido pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável, quando aplicável. Devido ao curto prazo dessas operações, o 
Grupo BNY Mellon considera que não há diferença material entre o valor do 
custo amortizado e o valor justo. O saldo de contas a receber do Grupo BNY 
Mellon corresponde substancialmente a valores de taxas de administração, 
performance e taxa de custódia a receber de fundos e clubes de investimen-
to, pela prestação de serviços de gestão, administração, custódia e/ou outros 
serviços de suas carteiras. Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado - Um ativo financeiro é designado como mensurado ao valor justo 
por meio do resultado caso o ativo seja mantido dentro do modelo de negó-
cios cujo objetivo seja a negociação do respectivo ativo financeiro, desde que 
seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos 
financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se o Grupo 
BNY Mellon gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e ven-
da baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e a 
estratégia de investimentos do Grupo BNY Mellon. Os custos da transação, 
após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorri-
dos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são 
mensurados ao valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são re-
conhecidas no resultado do exercício. Ativos financeiros ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes - Um ativo financeiro é designado 
como mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes quando o respectivo ativo é mantido dentro do modelo de negócios cujo 
objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais 
quanto pela venda do ativo financeiro. Na mensuração subsequente desses 
ativos, a apropriação dos juros contratuais é registrada no respectivo exercí-
cio e os ajustes ao valor justo, obtidos por valor de mercado observável, são 
contabilizados em conta destacada de patrimônio líquido denominada “Ajus-
te de avaliação patrimonial”, líquido dos correspondentes efeitos tributários. 
O valor justo é calculado com base em cotação de preços de mercado. Pas-
sivos financeiros não derivativos - Os passivos financeiros são reconhe-
cidos inicialmente na data de negociação na qual o Grupo BNY Mellon se 
torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Grupo BNY 
Mellon baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais 
retiradas, canceladas ou vencidas. Tais passivos financeiros são reconheci-
dos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 

financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos, quando aplicável. Devido ao curto prazo dessas operações, o Grupo 
BNY Mellon considera que não há diferença material entre o valor do custo 
amortizado e o valor justo. O Grupo BNY Mellon tem os seguintes passivos 
financeiros não derivativos: dividendos a pagar, fornecedores e outras contas 
a pagar. e. Capital social - O capital social da companhia é composto por 
ações ordinárias, que são classificadas como patrimônio líquido. Os dividen-
dos mínimos obrigatórios da Participações, conforme definido em estatuto 
social, são reconhecidos como passivo no final do exercício. f. Imobilizado
Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados 
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumu-
ladas, quando aplicável. O Grupo BNY Mellon não optou por reavaliar os 
ativos imobilizados pelo custo atribuído (deemed cost) na data de abertura 
do exercício de 2010. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis 
à aquisição de um ativo. O software comprado que seja parte integrante da 
funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele equi-
pamento. Periodicamente, o Grupo BNY Mellon avalia os itens do seu ativo 
imobilizado, realizando baixa dos itens obsoletos, danificados ou quando 
estes não geram mais benefício econômico futuro. Ganhos e perdas na alie-
nação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os 
recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são re-
conhecidos no grupo “Outras receitas (despesas) operacionais” no resultado.
Custos subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados na medida 
em que sejam prováveis que benefícios econômicos futuros associados a 
estes gastos fluirão para o Grupo BNY Mellon e que seus custos possam ser 
medidos de forma confiável. Gastos de manutenção e reparos recorrentes 
são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Depreciação - A de-
preciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, 
ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação 
é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às 
vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse 
método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econô-
micos futuros incorporados no ativo, com exceção de benfeitorias em imóveis 
de terceiros, que é depreciado pelo prazo do contrato de aluguel. Os méto-
dos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a 
cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhe-
cidos como mudança de estimativas contábeis. g. Intangível - Software ad-

BNY Mellon Participações Ltda.
CNPJ nº 13.395.186/0001-77

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

Participações Consolidado
Ativos Nota 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa  52  72 1.336.902  629.830 
Ativos financeiros ao valor 
justo por meio de outros 
resultados abrangentes  954  2.172  245.117  292.962 
Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado  -  -  4.746  4.535 
Créditos vinculados - 
Depósitos no Banco Central  -  -  6.042  6.356 
Contas a receber de clientes 4  718  976  43.950  42.091 
Ativo fiscal corrente  500  471  27.224  26.162 
Outros créditos  -  -  5.524  3.356 
Total do ativo circulante  2.224  3.691 1.669.505 1.005.292 
Ativos financeiros ao valor 
justo por meio de outros 
resultados abrangentes  2.133  -  196.150  88.897 
Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado  -  -  1.606  1.606 
Outros créditos 4  -  -  28.687  4.856 
Ativo fiscal diferido  52  46  15.104  14.764 
Participações em controladas 
no país 5  527.271 

 
445.503  -  - 

Imobilizado de uso  -  -  27.754  26.526 
Intangíveis  -  -  16.682  10.507 
Total do ativo não circulante  529.456 445.549  285.983  147.156 
Total do ativo  531.680 449.240 1.955.488 1.152.448 

Participações Consolidado
Passivo Nota 2021 2020 2021 2020
Depósitos à Vista  -  -  314.822  502.020 
Captações no Mercado Aberto  -  -  889.849  - 
Fornecedores e outras contas 
a pagar  154  137  56.392  54.051 
Passivo fiscal corrente  1  -  95.021  87.851 
Total passivo circulante  155  137 1.356.084  643.922 
Fornecedores e outras contas 
a pagar  -  -  -  1.501 
Passivo fiscal diferido  -  -  65  - 
Benefícios a empregados  -  -  2.333  1.498 
Provisão para contingências 9.a  -  -  65.481  56.424 
Total do passivo não 
circulante  -  -  67.879  59.423 
Patrimônio líquido
 Capital  300.502 300.502  300.502  300.502 
 Cotas de domiciliados no 
exterior  300.502 

 
300.502  300.502  300.502 

 Reservas de capital  39.852  32.938  39.852  32.938 
 Reservas de lucros  191.634 116.136  191.634  116.136 
 Ajuste ao valor de mercado 
de títulos e valores mobiliários  246  41  246  41 
 Ajuste de avaliação atuarial  (709)  (514)  (709)  (514)
 Lucros Acumulados  -  -  -  - 
Total do Patrimônio líquido  531.525 449.103  531.525  449.103 
Total do passivo e 
Patrimônio líquido  531.680 449.240 1.955.488 1.152.448 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais, exceto o lucro por cota)
Participações Consolidado

Nota 2021 2020 2021 2020
Receitas de juros e 
rendimentos 109 44 39.368 25.940
Aplicações interfinanceiras de 
liquidez - - 21.991 16.290
Ativos financeiros disponíveis 
para venda 109 44 17.377 9.650
Despesas da intermediação 
financeira - - (336) (401)
Operações de captação no 
mercado - - (336) (401)
Resultado bruto da 
intermediação financeira 109 44 39.032 25.539
Receitas/(despesas) 
operacionais 75.384 102.526 117.629 143.697
Receitas de prestação de 
serviços 6 - - 411.212 385.118
Despesas de pessoal 7 - - (181.358) (153.516)
Outras despesas 
administrativas 8 (184) (163) (109.841) (85.565)
Despesas tributárias (5) (2) (687) (548)
Resultado de participação em 
controladas 75.564 102.685 - -
Outras receitas / (despesas) 
operacionais 9 6 (1.697) (1.792)
Resultado operacional 75.493 102.570 156.661 169.236
Resultado não operacional - - 65 (107)
Imposto de renda e 
contribuição social 5 7 (79.922) (65.495)
Provisão para imposto de renda - - (42.713) (44.431)
Provisão para contribuição 
social - - (37.499) (30.506)
Ativo fiscal diferido 5 7 290 9.442
Participações de 
administradores e 
empregados no lucro - - (1.306) (1.057)
Lucro líquido dos exercícios 75.498 102.577 75.498 102.577

Participações
2021 2020

Quantidade de cotas 17 300.501.661 300.501.661
Lucro por cota 0,25 0,34
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais) 
 Participações  Consolidado

2021 2020 2021 2020
Lucro líquido dos exercícios 75.498 102.577 75.498 102.577
Resultados abrangentes
Variação líquida no valor justo de ativos 
financeiros ao valor justo de outros 
resultados abrangentes 362 (269) 362 (269)
Imposto de renda e contribuição social 
sobre outros resultados abrangentes (157) 111 (157) 111
Variação - efeito de remensuração - 
Plano de benefício definido (342) 4.113 (342) 4.113
Imposto de renda e contribuição social 
sobre outros resultados abrangentes 147 (1.645) 147 (1.645)

Outros resultados abrangentes, 
líquidos de imposto de renda e 
contribuição social 10 2.310 10 2.310
Resultado abrangente total 75.508 104.887 75.508 104.887
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 75.508 104.887 75.508 104.887
Acionistas não controladores - - - -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Participações
Reserva de 

capital
Reserva  
de lucros

Ajuste de 
avaliação Lucros  

acumuladosCapital Outras Legal Especial patrimonial Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 300.502 28.008 - 13.559 (2.783) - 339.286
Lucro líquido do exercício - - - - - 102.577 102.577
Aumento de capital - - - - - - -
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido - - - - 2.468 - 2.468
Variação no valor justo de ativos financeiros disponíveis para 
venda - - - - (158) - (158)
Total de outros resultados abrangentes - - - - 2.310 - 2.310
Transações de pagamento baseado em ações - 4.930 - - - - 4.930
Destinações do lucro:
Reserva Legal - - - - - - -
Dividendos - - - - - - -
Reserva especial - - - 102.577 - (102.577) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 300.502 32.938 - 116.136 (473) - 449.103
Lucro líquido do exercício - - - - - 75.498 75.498
Aumento de capital - - - - - - -
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido - - - - (195) - (195)
Variação no valor justo de ativos financeiros disponíveis para 
venda - - - - 205 - 205
Total de outros resultados abrangentes - - - - 10 - 10
Transações de pagamento baseado em ações - 6.914 - - - - 6.914
Destinações do lucro:
Reserva Legal - - - - - - -
Dividendos - - - - - - -
Reserva especial - - - 75.498 - (75.498) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 300.502 39.852 - 191.634 (463) - 531.525

Consolidado
Reserva de 

capital
Reserva  
de lucros

Ajuste de 
avaliação Lucros  

acumuladosCapital Outras Legal Especial patrimonial Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 300.502 28.008 - 13.559 (2.783) - 339.286
Lucro líquido do exercício - - - - - 102.577 102.577
Aumento de capital - - - - - - -
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido - - - - 2.468 - 2.468
Variação no valor justo de ativos financeiros disponíveis para 
venda - - - - (158) - (158)
Total de outros resultados abrangentes - - - - 2.310 - 2.310
Transações de pagamento baseado em ações - 4.930 - - - - 4.930
Destinações do lucro:
Reserva Legal - - - - - - -
Dividendos - - - - - - -
Reserva especial - - - 102.577 - (102.577) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 300.502 32.938 - 116.136 (473) - 449.103
Lucro líquido do exercício - - - - - 75.498 75.498
Aumento de capital - - - - - - -
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido - - - - (195) - (195)
Variação no valor justo de ativos financeiros disponíveis para 
venda - - - - 205 - 205
Total de outros resultados abrangentes - - - - 10 - 10
Transações de pagamento baseado em ações - 6.914 - - - - 6.914
Destinações do lucro:
Reserva Legal - - - - - -
Dividendos - - - - - -
Reserva especial - - - 75.498 - (75.498) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 300.502 39.852 - 191.634 (463) - 531.525

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Participações Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
Resultado antes do imposto de 
renda e da contribuição social  75.498  102.570  155.420  168.072 
Ajustes
(Reversão)/provisão para crédito 
de liquidação duvidosa - Contas 
a receber  -  -  -  (402)
Perda alienação de ativo  -  -  -  189 
Depreciação e amortização  -  -  13.546  10.177 
Transações de pagamento 
baseado em ações  6.914  4.930  6.914  4.930 
Resultado de participação em 
controlada

 
(81.768)  (108.949)  -  - 

Ajustes de avaliação patrimonial  10  2.310  10  2.310 
Lucro ajustado:  654  861  175.890  185.276 
Variações de ativos e passivos:
(Aumento) de ativos financeiros  (915)  (633)  (59.619)  (77.800)
(Aumento) / Diminuição de contas 
a receber de clientes  258  (380)  (1.859)  (5.825)
(Aumento) / Diminuição de 
créditos vinculados - Depósitos no 
Banco Central  -  -  314  (4.514)
(Aumento) / Diminuição de ativo 
fiscal corrente  (29)  (3)  74.864  43.728 
(Aumento) / Diminuição de outros 
créditos  -  -  (25.999)  2.255 
(Aumento) / Diminuição de ativo 
fiscal diferido  (5)  1  (52)  1.553 
Aumento / (Diminuição) de 
depósito à vista  -  -  (187.198)  40.553 
Aumento de captações no 
mercado aberto  -  -  889.849  - 
Aumento de fornecedores e 
outras contas a pagar  17  21  840  11.311 
Aumento / (Diminuição) de 
passivo fiscal corrente  1  -  (73.042)  (40.407)
Aumento / (Diminuição) de 
passivo fiscal diferido  -  -  65  (19)
Aumento / (Diminuição) de 
benefícios a empregados  -  -  835  (3.799)
Aumento / (Diminuição) de 
provisão para contingências  -  -  9.057  (8.748)
Imposto de renda e 
contribuição social pagos  (1)  (3)  (75.926)  (51.537)

Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais  (20)  (136)  728.019  92.027 
Fluxo de caixa de atividades de 
investimento
Aumento de imobilizado  -  -  (8.578)  (16.143)
Aumento de intangível  -  -  (12.369)  (7.878)
Alienação de imobilizado de uso  -  -  -  (189)

Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimento  -  -  (20.947)  (24.210)
Fluxo de caixa decorrente das 
atividades de financiamento
Aumento de capital  -  -  -  - 

Caixa líquido aplicado nas 
atividades de financiamento  -  -  -  - 
Aumento líquido/(redução) em 
caixa e equivalentes de caixa  (20)  (136)  707.072  67.817 
Saldo no início dos exercícios  72  208  629.830  562.013 
Saldo no fim dos exercícios  52  72  1.336.902  629.830 

Aumento líquido/(redução) em 
caixa e equivalentes de caixa  (20)  (136)  707.072  67.817 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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quirido e gerado internamente - Os softwares adquiridos pelo Grupo BNY 
Mellon são registrados ao custo, deduzidos das amortizações acumuladas e 
perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando 
aplicável. Gastos incorridos durante a fase de pesquisa de um software são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. Gastos incorridos durante 
a fase de desenvolvimento de um software envolvem um plano ou projeto 
visando a produção de produtos novos ou substancialmente aprimorados. Os 
gastos de desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de de-
senvolvimento puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto 
ou processo forem técnica e comercialmente viáveis, se os benefícios eco-
nômicos futuros forem prováveis, e se o Grupo BNY Mellon tiver a intenção 
e os recursos suficientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender 
o ativo. Os gastos de desenvolvimento com software capitalizados incluem o 
custo de materiais, mão de obra direta, custos de fabricação que são direta-
mente atribuíveis à preparação do ativo para seu uso proposto, e custos de 
empréstimo. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos no resulta-
do conforme incorridos. Os gastos capitalizados são mensurados pelo custo, 
deduzido da amortização acumulada e perdas de redução ao valor recupe-
rável acumuladas (impairment), quando aplicável. Gastos subsequentes são 
capitalizados na medida em que sejam prováveis que benefícios econômicos 
futuros associados a estes gastos fluirão para o Grupo BNY Mellon e que 
seus custos possam ser medidos de forma confiável. Gastos de manutenção 
e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado conforme incorridos. A 
amortização é reconhecida no resultado pelo método linear durante a vida útil 
estimada do software, a partir da data da sua disponibilidade para uso. A vida 
útil estimada destes softwares é de três a cinco anos. h. Redução ao valor 
recuperável - Impairment  - Ativos financeiros (incluindo recebíveis) - 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é 
avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva 
de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda 
no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de 
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento 
de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que 
podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência objetiva de que 
os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso 
no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido ao 
Grupo BNY Mellon sobre condições de que o Grupo não consideraria em 
outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em pro-
cesso de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. 
Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado - O Grupo BNY 
Mellon considera evidência de perda de valor para o contas a receber tanto 
no nível individualizado como no nível coletivo. Todos os contas a receber 
individualmente significativos são avaliados quanto a perda de valor espe-
cífico, quando aplicável. Todos os contas a receber individualmente signifi-
cativos identificados como não tendo sofrido perda de valor individualmente 
são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que 
tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Contas a receber que 
não são individualmente importantes são avaliados coletivamente quanto a 
perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com características 
de risco similares. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma cole-
tiva o Grupo BNY Mellon 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 as premissas 
se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais 
provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendên-
cias 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 reconhe-
cidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis, 
quando aplicáveis. Quando um evento subsequente indica reversão da perda 
de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. 
Ativos financeiros disponíveis para venda - Perdas por redução ao valor 
recuperável em ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas 
pela reclassificação da perda acumulada reconhecida em outros resultados 
abrangentes no patrimônio líquido para o resultado. A perda acumulada que 
é reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado é a dife-
rença entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortiza-
ção de principal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer redução por 
perda de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. As mu-
danças nas provisões de perdas por redução ao valor recuperável atribuíveis 
ao método do juros efetivos são refletidas como um componente de receitas 
financeiras. Ativos não financeiros - Os valores contábeis dos ativos não 
financeiros do Grupo BNY Mellon, que não o imposto de renda e contribui-
ção social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar 
se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, 
então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor recuperável de 
um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de 
venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes 
de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período 
de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. No caso de 
ágio, o valor recuperável é estimado todo ano na mesma época. Perdas por 
redução ao valor recuperável relacionadas a ágio não são revertidas. Quanto 
a outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos 
anteriores são avaliadas a cada data de elaboração das demonstrações fi-
nanceiras para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, dimi-
nuído ou não mais exista. Perdas de valor são revertidas caso tenha havido 
uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável 
e somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor 
contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso 
a perda de valor não tivesse sido reconhecida. i. Benefícios a empregados
Planos de contribuição definida - Um plano de contribuição definida é um 
plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribui-
ções fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá 
nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obri-
gações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são 
reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos 
períodos durante os quais serviços são prestados pelos empregados. Contri-
buições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante 
a condição de que haja o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros 
pagamentos esteja disponível, quando aplicável. As contribuições para um 
plano de contribuição definida cujo vencimento é esperado para 12 meses 
após o final do período no qual o empregado presta o serviço são descon-
tadas aos seus valores presentes, quando aplicável. Planos de benefício 
definido - Um plano de benefício definido é um plano de benefício pós-em-
prego que não o plano de contribuição definida. A obrigação líquida da DTVM 
quanto aos planos de pensão de benefício definido é calculada individual-
mente para cada plano através da estimativa do valor do benefício futuro que 
os empregados auferiram como retorno pelos serviços prestados no período 
atual e em períodos anteriores; aquele benefício é descontado ao seu valor 
presente. Quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e os va-
lores justos de quaisquer ativos do plano são deduzidos. A taxa de desconto 
é o rendimento apresentado na data de apresentação das demonstrações 
financeiras para os títulos de dívida de primeira linha e cujas datas de venci-
mento se aproximem das condições das obrigações da DTVM e que sejam 
denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm expectativa de se-
rem pagos. O cálculo é realizado anualmente por um atuário qualificado por 
meio do método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em 
um benefício para a DTVM, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de 
quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e o valor presente 
dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do 
plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor 
presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para quaisquer 
exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano no Grupo 
BNY Mellon. Um benefício econômico está disponível a DTVM se ele for 
realizável durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos do plano.
Quando os benefícios de um plano são incrementados, a porção do benefício 
aumentado relacionada ao serviço passado dos empregados é reconhecido 
no resultado pelo método linear ao longo do período médio até que os be-
nefícios se tornem direito adquirido (vested). Na condição em que os bene-
fícios se tornem direito adquirido imediatamente, a despesa é reconhecida 
imediatamente no resultado. A DTVM reconhece todos os ganhos e perdas 
atuariais resultantes de planos de benefício definido no resultado, quando 
aplicável. Benefícios de curto prazo a empregados - Obrigações de be-
nefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não 
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado 
seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob 
os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto pra-
zo se o Grupo BNY Mellon tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar 
esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obri-
gação possa ser estimada de maneira confiável. Transações de pagamento 
baseado em ações - O valor justo de benefícios de pagamento baseado em 
ações é reconhecido na data de outorga, como despesas de pessoal, com 
um correspondente aumento no patrimônio líquido, pelo período em que os 
empregados adquirem incondicionalmente o direito aos benefícios. O valor 
reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de ações para 
o qual existe a expectativa de que todas as condições requeridas no plano de 
remuneração dos diretores da DTVM e do Banco serão atendidas, de tal for-
ma que o valor finalmente reconhecido como despesa seja baseado no nú-
mero de ações que realmente atendem às condições do serviço e condições 
de aquisição não de mercado na data em que os direitos ao pagamento são 
adquiridos (vesting date). Para benefícios de pagamento baseados em ações 
com condição não adquirida (non-vesting), o valor justo na data de outorga 
do pagamento baseado em ações é medido para refletir tais condições e não 
há modificação para diferenças entre os benefícios esperados e reais, quan-
do aplicável. j. Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de um 
evento passado, se o Grupo BNY Mellon tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um 
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são 
apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma 
taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto 
ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos 
financeiros incorridos são registrados no resultado. k. Receita operacional
O Banco presta, substancialmente, serviços de custódia de títulos e valores 
mobiliários a fundos de investimento constituídos no Brasil, fazendo jus a 
percentuais, definidos contratualmente, da taxa de custódia devida pelos res-
pectivos fundos de investimento. A taxa de custódia é gerada de acordo com 
um percentual fixo e/ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fun-
dos de investimentos, e reconhecida na medida da prestação dos serviços. 
A Distribuidora é administradora de fundos e carteiras de investimento cujos 
contratos de prestação de serviços foram firmados com os respectivos gesto-
res. A Distribuidora também presta serviços de administração de carteiras de 
investimentos de companhias abertas, serviços de controladoria para fundos 
internacionais e outros. A receita auferida com a prestação desses serviços 
é calculada sobre percentual definido em contrato, da taxa de administração 
prevista em todo e qualquer regulamento de fundo de investimento, clube de 
investimento e/ou carteira de investimento. A Gestora fazia a gestão da car-

teira de alguns fundos de investimento administrados pela Distribuidora e re-
cebia parte da taxa de administração e a taxa de performance desses fundos. 
Em maio de 2016, a controlada transferiu a gestão da carteira desses fundos 
para a Distribuidora e atualmente não possui nenhum fundo sob sua gestão. 
l. Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas e despesas fi-
nanceiras abrangem receitas de juros sobre investimentos, encargos e ganhos 
e perdas cambiais. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do 
método dos juros efetivos. m. Imposto de renda e contribuição social - O 
imposto de renda corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a 
R$ 240. A provisão para contribuição social corrente e diferida foram calcula-
das à alíquota de 25% sobre o lucro antes do imposto de renda para o Banco 
e 20% para a Distribuidora (Primeiro semestre de 2021: 20% para o Banco e 
15% para a Distribuidora). Para a Holding, a provisão para contribuição social 
corrente e diferida foram calculadas à alíquota de 9% sobre o lucro antes do im-
posto de renda. Adicionalmente é considerada a compensação de prejuízo fis-
cal acumulado e base de cálculo negativa de contribuição social limitada a 30% 
dos rendimentos tributáveis. O imposto diferido é reconhecido com relação às 
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos das 
empresas do Consolidado para fins contábeis e os correspondentes valores 
usados para fins de tributação e sobre os prejuízos fiscais de imposto de renda 
e sobre a base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido. n. Lucro 
por ação - O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do 
período atribuível aos acionistas da Holding e a média ponderada das ações 
ordinárias e preferenciais, quando aplicável, em circulação no respectivo pe-
ríodo. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das 
ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis 
em ações, com efeito diluidor, quando aplicável, nos períodos apresentados, 
nos termos do IAS 33. o. Arrendamento - O CPC 06 (R2) introduz um modelo 
único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arren-
datários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa 
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isen-
ções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor.O Grupo BNY Mellon aplica o CPC 06 (R2), conforme orientação do IASB 
com a definição de contrato de arrendamento para todos os contratos exis-
tentes. (i) Como arrendatário - O ativo de direito de uso é subsequentemente 
depreciado pelo método linear desde a data de início até o final do prazo do 
arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor 
presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data 
de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento. Os paga-
mentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamen-
to compreendem pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência. 
O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o 
método dos juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pa-
gamentos futuros de arrendamento resultante de alteração em índice ou taxa.
4. Contas a receber:

Participações Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Taxa de administração - carteiras 
administradas / fundos de investimento - - 22.972 25.200
Taxa de administração - fundos offshore - - 5.099 3.750
Contas a receber - Serviços Prestados
Custódia (a) - - 13.482 11.979
Contas a receber - Exportação de serviços (b) - - 2.548 1.341
Dividendos a receber 718 976 - -
Outras receitas de prestação de serviços - - 24 -
Total de contas a receber 718 976 44.125 42.270
(-) Provisão para outros créditos de liquidação 
duvidosa (c) - - (175) (179)
Ativo circulante 718 976 43.950 42.091
(a) Referem-se aos valores a receber no Banco, decorrentes da prestação 
de serviços de custódia de títulos e valores mobiliários aos fundos de inves-
timento administrados pela Distribuidora, conforme contrato de prestação de 
serviço de custódia qualificada, que determina um percentual mensal fixo e/
ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos custodiados. (b) 
Contas a receber do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo no 
exterior, referente ao suporte operacional e gerencial de prestação de serviço 
de Administração de Fundos de Investimentos e Custódia Internacional de 
clientes da América Latina e rateio de despesas do grupo, que são reconhe-
cidas no resultado do Consolidado e pagas periodicamente, conforme descri-
to na Nota Explicativa nº 10. (c) As empresas do Consolidado possuem provi-
são para outros créditos de liquidação duvidosa, que foi constituída sobre os 
valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de proba-
bilidade de perda definidos pela política contábil do BNY Mellon Corporation, 
conforme descrito na Nota Explicativa nº 3.h. Esta provisão, nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, leva em consideração a melhor 
estimativa de recuperabilidade desses valores, realizada pela Administração. 
5 Participação em controladas:

BNY Mellon Banco 
S.A.

BNY Mellon Serviços 
Financeiros DTVM S.A.

 2021 2020 2021 2020
Ativo 1.540.203 760.253 412.550 390.222
Passivo 1.279.362 559.492 146.120 145.480
Patrimônio líquido 260.841 200.761 266.430 244.742
Lucro líquido dos exercícios 55.316 47.396 20.248 55.289
Capital social 126.369 126.369 225.245 225.245
Quantidade de ações 936.068 936.068 83.809.737 83.809.737
Investimento – Participação 

na controlada 260.841 200.761 266.430 244.742
Quantidade de ações 936.065 936.065 83.809.729 83.809.729
Resultado de equivalência 

patrimonial 55.316 47.396 20.248 55.289
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Distribuidora possuía investimento na 
controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda., conforme apresentado 
abaixo:

BNY Mellon Administração  
de Ativos Ltda.

Exercício findo em 31 de 
dezembro

 2021 2020
Capital social 6.131 6.131
Quantidade de cotas 9.999 9.999
Percentual de participação 100% 100%
Patrimônio líquido 3.031 2.991
Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício 39 (2.509)
Investimento – Participação na controlada 3.031 2.991
Resultado de equivalência patrimonial 39 (2.509)
6 Receitas de prestação de serviços: O Banco presta serviços de custódia 
de títulos e valores mobiliários, apurando receitas com base em um valor fixo 
ou percentual variável, definido contratualmente, sobre o valor do patrimônio 
liquido dos fundos de investimento cujos ativos são custodiados pelo Banco e 
também receita referente a cobrança de tarifa bancária. As referidas receitas 
estão apresentadas nas rubricas “Serviços de custódia” e “Tarifa Bancária”. 
Adicionalmente, o Banco apura receita de prestação de serviços referentes 
ao reembolso de despesas operacionais pago periodicamente pelo The Bank 
of New York Mellon, e aos serviços prestados aos clientes do The Bank of 
New York Mellon. Esta receita está apresentada abaixo na rubrica “Rendas 
de assessoria técnica”. Conforme divulgado pelo Ranking ANBIMA, em 31 de 
dezembro de 2021, o Banco BNY Mellon possuía R$ 293 bilhões em ativos 
sob custódia (em 31 de dezembro de 2020, possuía R$ 315 bilhões). A Distri-
buidora é administradora de fundos e cludes de investimentos constituídos no 
Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, definidos contratualmente, das 
taxas de administração e de performance devidas pelos respectivos fundos e 
clubes de investimentos. A Distribuidora também presta serviços de adminis-
tração de carteiras de investimentos de companhias abertas, serviços de con-
troladoria para fundos internacionais e outros. A receita auferida com a pres-
tação desses serviços é calculada sobre percentual definido em contrato, da 
taxa de administração prevista em todo e qualquer regulamento de fundo de 
investimento, clube de investimento e/ou carteira de investimento. O total de 
recursos administrados em 31 de dezembro de 2021 monta a R$ 647.351.596 
(R$ 684.430.823 em 31 de dezembro de 2020). Este montante refere-se ao so-
matório dos patrimônios líquidos dos fundos e carteiras administradas, sem a 
eliminação dos seus investimentos em outros fundos ou carteiras administra-
das. A composição das receitas com prestação de serviços nos exercícios fin-
dos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 pode ser resumida da seguinte forma:

Participações Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Taxa de administração de fundos de 
investimento - -  231.753 243.091
Controladoria de fundos internacionais - -  26.247 19.627
Taxa de administração de carteiras - -  7.048 6.263
Serviços de representação legal - -  4.574 3.871
Agenciamento e intermediação de Títulos - -  660 983
Rendas de assessoria técnica - -  9.662 6.650
Serviços de custódia - -  139.342 115.880
Tarifa Bancária - -  10.161 7.037
Receita com exportação de serviços - -  2.388 1.792
Middle Office - - 9.291 6.837
Outros serviços - -  6.215 5.927
Impostos sobre serviços - ISS - -  (15.104) (13.311)
Cofins sobre faturamento - -  (18.086) (16.801)
Pis sobre faturamento - -  (2.939) (2.728)
Total - - 411.212 385.118
7 Despesas de pessoal:

Participações Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Proventos - -  (90.901) (75.221)
Gratificação a funcionários - -  (22.162) (21.365)
Gratificação a Diretoria - -  (3.227) (2.772)
Benefícios a empregados - -  (19.560) (17.227)
Encargos sociais - -  (40.288) (33.994)
Despesa relacionada a plano de 
contribuição definida - -  (4.390) (3.335)
Despesa relacionada a plano de 
benefício definido - -  (132) (424)
Transações de pagamento baseado 
em ações - -  (6.914) (4.930)
Contrato de rateio de custos e 
despesas de pessoal (a) - -  6.975 6.380
Outras despesas - -  (759) (628)
Total - - (181.358) (153.516)
(a) Valores a receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil e a receber 
do Grupo BNY Mellon no exterior , referentes ao rateio de custos e despesas 
administrativas do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do 
Consolidado e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 10.

8 Outras despesas administrativas:
Participações Consolidado

 2021 2020 2021 2020
Processamento de dados  - - (33.143) (27.194)
Despesa de repasse a distribuidores 
- rebate  - -  - (2)
Serviços Financeiros  (3) (3)  (5.425) (5.361)
Depreciação e amortização  - - (13.548) (10.177)
Serviços de terceiros  (13) (3)  (9.900) (7.338)
Serviços técnicos especializados  (1) (3) (23.320) (13.710)
Comunicações  - -  (748) (378)
Provisão/despesa de contingências  - - (11.231) (5.181)
Viagens no país/exterior  - -  (45) (399)
Transporte  - -  (123) (356)
Provisão multa CVM  - -  (294) 458
Manutenção e conservação de bens  - -  (1.812) (1.245)
Água, energia e gás  - -  (1.249) (1.246)
Contribuições filantrópicas  - -  (1.656) (1.661)
Promoções e relações públicas  - -  (54) (37)
Propaganda e publicidade  - (16)  (355) (326)
Aluguéis  - -  (1.648) (1.666)
Material  - -  (68) (126)
Contrato de rateio de custos e 
despesas administrativas (a)  (3) (3)  612 435
Outras  (164) (135)  (5.834) (10.055)
Total  (184) (163) (109.841) (85.565)
(a) Valores a receber de empresas do grupo BNY Mellon no Brasil, não per-
tencentes ao Consolidado, referentes ao rateio de despesas administrativas 
do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do Consolidado 
e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 10. 
9 Contingências: a. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis - Prová-
veis - Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, passivos contingentes 
e ativos contingentes, aprovado pela resolução do CMN nº 3.823/2009, a 
Distribuidora e o Banco constitui provisão para contingencias trabalhistas, 
cíveis e fiscais com risco de perda provável.
Movimentação das provisões para contingências trabalhistas, fiscais e 
cíveis, classificadas como prováveis

2021 2020
Demandas Trabalhistas   
Saldo inicial 18.691 17.020
Constituição 231 896
Reversão da provisão (966) (188)
Atualização monetária 1.224 1.890
Baixa por pagamento (1.320) (927)
Saldo final 17.860 18.691
Demandas Fiscais 2.104 2.104 
Saldo inicial - -
Constituição - -
Reversão da provisão - -
Atualização monetária - -
Saldo final (1) 2.104 2.104
Demandas Cíveis  
Saldo inicial 35.629 38.246
Constituição 4.317 -
Reversão da Provisão - (75)
Atualização monetária 5.571 2.331
Baixa por pagamento - (4.873)
Saldo final (2) (3) (4) (5) 45.517 35.629
Total das demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis 65.481 56.424
(1) A Distribuidora discute judicialmente a inconstitucionalidade da Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia calcular 
e recolher a COFINS sobre o efetivo faturamento, conforme artigo 2º da Lei 
Complementar nº 70/1991, afastando-se, assim, a ampliação da base de cál-
culo pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/1998. Por deci-
são judicial, a partir de janeiro de 2010, a Distribuidora depositou judicialmen-
te os valores controvertidos. Baseado na opinião dos assessores jurídicos, 
foram efetuados depósitos judiciais no montante histórico de R$ 2.141. Devi-
do à mudança da base de cálculo trazida pela Lei nº 12.973, a partir do fato 
gerador de janeiro de 2016, a Distribuidora deixou de realizar o depósito judi-
cial referente à ação judicial da COFINS, e com isso o recolhimento passou 
a ser feito por meio do DARF, correspondendo a 100% do valor apurado da 
COFINS. O caso está suspenso até o julgamento de tema paradigma pelo 
Supremo Tribunal Federal.  (2) A Distribuidora é Ré em duas ações cíveis, 
nas quais os autores pretendem obter indenização pelas perdas sofridas em 
fundos de investimento administrados pela Distribuidora. Foram proferidas 
sentenças em ambas as ações acolhendo em parte os pedidos, para deter-
minar a condenação solidária da gestora dos fundos e da Distribuidora ao 
pagamento de quantias que, atualizadas até 31.12.2021, equivalem a aproxi-
madamente R$ 21.478. Foram interpostos recursos, ainda pendentes de jul-
gamento.  (3) Considerando o seu papel de administrador fiduciário de fun-
dos de investimento, a Distribuidora foi incluída como acusada em processos 
administrativos sancionadores instaurados por órgãos reguladores, a maioria 
deles discutindo o seu dever de supervisionar os demais prestadores de ser-
viço dos fundos sob administração. Algumas das decisões condenatórias 
proferidas estão atualmente sujeitas à revisão do Conselho de Recursos do 
Sistema Financeiro Nacional (CRSFN). (4) A Distribuidora, em seu papel de 
administradora fiduciária de fundos de investimento, foi incluída, junto a ou-
tras partes, em procedimento de Tomada de Contas Especial (TCE) iniciado 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), tendo sido profe-
rida decisão condenatória, posteriormente anulada por vícios processuais. 
Diante da referida anulação, o procedimento em questão foi reiniciado. Em 
paralelo, um Regime Próprio de Previdência do estado de Rondônia ajuizou 
ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra a Distribuidora 
e outros Réus, tendo sido proferida sentença condenando os réus, solidaria-
mente, ao ressarcimento de alegadas perdas em fundo de investimento sob 
administração, dentre outras providências. A Distribuidora apresentou recur-
so de apelação contra a sentença, o qual encontra-se pendente de julgamen-
to. (5) A Distribuidora é Ré em ação cível na qual o autor pretende obter in-
denização por supostas perdas sofridas em fundo de investimento adminis-
trado pela Distribuidora. Foi proferida sentença acolhendo os pedidos, para 
determinar a condenação solidária da gestora do fundo e da Distribuidora. O 
recurso de apelação da Distribuidora foi desprovido, tendo sido apresentado 
recurso ao Tribunal Superior. b. Contingências trabalhistas, fiscais e cí-
veis – Possíveis - As contingências classificadas com risco possível são 
dispensadas de constituição de provisão com base no CPC 25 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução 
CMN nº 3.823/2009. Para fins de apresentação, as informações a seguir 
levam em consideração as seguintes situações: b.1. Processos de maior 
relevância e b.2. Outros processos: b.1 Processos de maior relevância - 
Postalis - Em 08.08.2014, o Instituto de Seguridade Social dos Correios e 
Telégrafos (“Postalis”) ajuizou ação ordinária contra a Distribuidora e Fabrizio 
Dulcetti Neves (“Sr. Fabrizio”), sócio controlador da Atlântica Administradora 
de Recursos Ltda. (“Atlântica”), em razão de supostos prejuízos, lucros ces-
santes e/ou danos emergentes sofridos pelo Brasil Sovereign II Fundo de 
Investimento em Dívida Externa (“Brasil Sovereign II”). Na mesma data, o 
Postalis solicitou liminarmente o bloqueio judicial de parte do valor do pedido. 
Em 21.08.2014, o pedido liminar foi deferido, tendo sido implementado o blo-
queio em 22.08.2014. O bloqueio foi posteriormente substituído por carta de 
fiança bancária, contratada junto ao Banco Bradesco, e garantida pela con-
troladora final da Distribuidora, para a qual são pagos trimestralmente valo-
res relativos à comissão de fiança, conforme nota explicativa n° 10. Atual-
mente, aguarda-se decisão sobre a regularidade da citação do Sr. Fabrizio 
por carta rogatória. Em 12.03.2015, o Postalis ajuizou outra ação cível contra 
a Distribuidora e contra outros Réus no Rio de Janeiro, a qual está atualmen-
te em fase instrutória. Em 14.12.2015, foi ajuizada uma ação, em São Paulo, 
pela Associação dos Profissionais dos Correios (“ADCAP”) contra a Distribui-
dora e outros Réus. Essa ação foi extinta sem julgamento do mérito em 
20.03.2017. A ADCAP apresentou recurso contra a decisão de extinção da 
ação, que foi parcialmente provido em 04.08.2021, tendo sido determinado o 
desmembramento do processo em duas ações distintas, com a remessa do 
processo contra a Distribuidora para a Justiça Estadual. A referida decisão 
está sujeita a recursos. Em 17.12.2015, o Postalis ajuizou outras três ações 
cíveis no Rio de Janeiro contra a Distribuidora, relacionadas a investimentos 
em outros fundos sob sua administração, estando duas dessas ações em 
fase instrutória. Na terceira ação, foi proferida sentença em 20.05.2021, con-
denando a Distribuidora e a BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. (“Ati-
vos”), de forma solidária, ao ressarcimento de alegados prejuízos sofridos 
em fundo de investimento, no valor histórico de R$ 6.809. A referida sentença 
está sujeita a recursos. Em 04.02.2016, o Postalis ajuizou ação cível em 
Brasília, alegando ter sofrido perdas em outros fundos de investimento. Essa 
ação foi remetida à Justiça Federal de São Paulo, por ter havido declínio de 
competência, tendo sido posteriormente remetida à Justiça Federal de Brasí-
lia, para reapresentação das contestações pelos Réus. A referida ação está 
atualmente em fase instrutória. Em 05.04.2017, o Tribunal de Contas da 
União (“TCU”) proferiu decisão de indisponibilidade de bens da Distribuidora 
no valor histórico de R$ 556.188, no contexto de investigação relacionada ao 
Postalis. Em 10.04.2017, a Distribuidora impetrou mandado de segurança no 
Supremo Tribunal Federal, tendo obtido liminar de suspensão da decisão de 
indisponibilidade. Na sequência, a Distribuidora apresentou sua defesa. Con-
tudo, em razão da inclusão da BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. 
(“Ativos”) no pólo passivo do processo, o TCU determinou a citação da Ativos 
e da Distribuidora para apresentação das suas defesas, tendo tais documen-
tos sido apresentados na sequencia. Em 25.06.2021, a Unidade Técnica do 
TCU recomendou a responsabilização solidária da Distribuidora e da Ativos 
ao ressarcimento de aproximadamente R$ 715.654, valor calculado na refe-
rida data, além de multa. Na sequência, a Procuradoria no TCU propôs dili-
gências adicionais, ou, subsidiariamente, a rejeição das defesas, aguardan-
do-se, por ora, o julgamento do caso na esfera administrativa. Em 12.06.2019, 
a Distribuidora foi citada em novo processo administrativo instaurado pelo 
TCU, relacionado ao Postalis, tendo sua defesa sido apresentada em 
11.07.2019. Em 09.09.2020, o TCU proferiu decisão, condenando a Distribui-
dora e os demais Acusados, de forma solidária, ao ressarcimento de alega-
das perdas sofridas em fundo de investimento sob administração, cujo valor 
histórico corresponde a R$ 94.000, e cujo valor atualizado para 31.12.2021 
corresponde a R$ 248.981. Além disso, aplicou multa à Distribuidora no valor 
histórico de R$ 10.000. A Distribuidora apresentou recurso administrativo 
contra essa decisão, ora pendente de julgamento. Ressalte-se que a decisão 
que vier a ser proferida, estará sujeita a questionamento por meio de ação 
judicial.  Em 16.01.2018, o Ministério Público Federal ajuizou ação perante a 
Justiça Federal em São Paulo, com vistas a obter a condenação da Distribui-
dora por prejuízos sofridos pelo Postalis. Tal ação foi extinta, sem julgamento 
do mérito. O Ministério Público Federal apresentou recurso contra a decisão 
de extinção da ação, que foi provido, tendo sido determinado o envio do pro-
cesso à 1ª instância para regular processamento. A referida decisão está 
sujeita a recursos. Em 04.10.2019, o Postalis, junto a outro fundo de pensão, 
apresentou pedido de instauração de arbitragem, requerendo indenização 
em razão de supostos prejuízos sofridos por fundo sob administração da 
Distribuidora e gestão da Ativos. A Distribuidora e a Ativos se opuseram a tal 
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pedido e ajuizaram ação judicial com vistas a ver reconhecida a incompetên-
cia do Tribunal Arbitral.Em 25.10.2019, o Postalis ajuizou ação contra a Dis-
tribuidora e a BNY Mellon Ativos Financeiros Ltda. (“Alocação”), em curso 
perante à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, alegando supostos prejuízos 
relacionados à administração e à gestão de fundo de investimento, de, no 
mínimo, R$ 56.229. A Distribuidora apresentou defesa em 17.08.2020. Em 
19.06.2020, Walmir de Almeida Barreto Júnior ajuizou ação popular em curso 
na Justiça Federal do Rio de Janeiro requerendo, em relação à Distribuidora, 
a sua responsabilização por supostos prejuízos no valor histórico de R$ 
454.514, referentes a investimentos que teriam sido feitos pelo Postalis em 
fundo de investimento. A Distribuidora apresentou defesa em 15.12.2020. Os 
supostos prejuízos alegados contra a Distribuidora já são objeto da ação mo-
vida pelo Postalis em Brasília e de um dos processos administrativos no TCU. 
Em 10.02.2021, a Distribuidora foi citada em ação cível ajuizada pelo Postalis 
e outro fundo de pensão na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, alegando 
supostos prejuízos relacionados a investimentos realizados em fundo sob 
administração da Distribuidora. A Distribuidora apresentou defesa em 
03.05.2021. A referida ação está atualmente em fase instrutória. Em 
12.8.2021, a Distribuidora foi citada para apresentar defesa em processo ad-
ministrativo instaurado pelo TCU para apurar supostos prejuízos nos investi-
mentos do Postalis, no valor histórico de R$ 46.880 (2011), em fundo sob sua 
administração. A Distribuidora apresentou defesa em 27.09.2021. Conside-
rando que, de uma forma geral, há pedidos ilíquidos envolvidos nessas 
ações, e que os processos ainda estão em fase inicial, não foi possível deter-
minar os montantes possíveis de perda em sua maioria. Ressalte-se que, 
além das ações judiciais, há inquéritos e processos administrativos em curso 
perante a CVM e o Banco Central tratando de tais assuntos, além de investi-
gações/ações penais. Silverado - A Distribuidora é a administradora do Fun-
do de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum 
(“Fundo Silverado”). Em 02.06.2016, o Fundo Silverado ajuizou ação contra a 
Distribuidora, o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, na condição de custo-
diante, e a Silverado Gestão e Investimentos Ltda., na condição de gestora, 
sob a alegação de que todos teriam falhado no cumprimento de seus respec-
tivos deveres e que, portanto, seriam solidariamente responsáveis pela inde-
nização de supostas perdas sofridas pelo Fundo Silverado. A ação se encon-
tra, atualmente, na fase instrutória. Em 09.06.2020, foi ajuizada ação criminal 
pelo Ministério Público Federal com relação aos fatos objeto da controvérsia. 
Em 08.06.2021, foi proferida sentença que absolveu sumariamente o repre-
sentante da Distribuidora, a qual foi objeto de recurso apresentado pelo Mi-
nistério Público Federal. CEEE - Em 23.06.2016, o BNY Mellon Sul Energia 
FIC FIM (“Fundo Sul Energia”), cujo quotista exclusivo é a Fundação CEEE 
de Seguridade Social - Eletroceee (“CEEE”), ajuizou ação de indenização 
contra a Distribuidora, sob a alegação de que a mesma não teria cumprido os 
deveres inerentes à sua condição de administradora, no que diz respeito a 
dois investimentos realizados pelo Fundo Sul Energia. O valor histórico do 
pedido principal formulado é de R$ 48.526. Em decorrência de decisão profe-
rida em 18.03.2019, que acolheu as alegações da Distribuidora, o processo 
– originalmente em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro – foi remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 
onde encontra-se em curso ação conexa, ajuizada pela entidade contra os 
seus ex-Diretores. IGEPREV - Em 18.06.2015, o Ministério Público do Estado 
de Tocantins ajuizou quatro ações contra a Distribuidora, na condição de 
administradora dos Fundos FI Diferencial RF LP (“Fundo Diferencial”), Adin-
vest Top FI RF (“Fundo Adinvest”), Totem FI RF II (“Fundo Totem”) e Vitória 
Régia FI RF LP (“Fundo Vitória Régia”), e contra outros Réus, sob a alegação 
de que todos deveriam ser solidariamente responsáveis por supostas perdas 
sofridas pelos referidos fundos, os quais teriam causado prejuízos ao Institu-
to de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (“IGEPREV”). O Tribunal de 
Justiça do Tocantins expediu ordem de bloqueio em desfavor da Distribuidora 
e demais Réus, tendo sido interposto recurso, ora pendente de julgamento. 
Aguarda-se a citação dos Réus para apresentação de contestação. Conside-
rando que os processos ainda estão em fase inicial, não foi possível determi-
nar os montantes possíveis de perda. Investidor não-residente - Em 
22.11.2019, foi lavrado auto de infração contra a Distribuidora, relativo à exi-
gência de recolhimento de Imposto de Renda, que supostamente deveria ser 
retido na fonte pela Distribuidora, na qualidade de administradora de determi-
nados fundos, em relação ao rendimento de cotistas qualificados como “In-
vestidores Não-Residentes”. O valor histórico do auto de infração, incluindo 
juros e multa, corresponde a R$ 118.918, na data da lavratura do auto de in-
fração. Em 27.05.2020, foi proferida decisão pela Delegacia da Receita Fede-
ral do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), dando provimento à im-
pugnação apresentada pela Distribuidora, para determinar a exoneração in-
tegral do lançamento tributário em questão, com o cancelamento do referido 
auto de infração. No momento, aguarda-se o julgamento do recurso de ofício. 
Serpros - Em 17.8.2021, a Distribuidora foi citada para apresentar defesa em 
processo administrativo instaurado pelo TCU para apurar supostos prejuízos 
nos investimentos da Serpros, no valor histórico de R$ 133.910 (2013/2014), 
em fundos sob sua administração. b.2 Outros processos - No que se refere 

às demais contingências, os montantes relacionados no quadro abaixo repre-
sentam a estimativa dos valores que puderam ser calculados com confiabili-
dade e que foram classificados como chance de perda possível, pelos asses-
sores jurídicos do Conglomerado Financeiro.
Outras contingências passivas: 31/12/2021 31/12/2020
Trabalhista (1) 1.277 1.287
Fiscais - -
Cíveis (2) 28.075 25.588
Total 29.352 26.875
(1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas 
como risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indi-
cados acima, uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade. 
Isso se deve à iliquidez dos pedidos principais formulados e à inclusão de pe-

didos de indenização por danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz. (2) De 
maneira geral, os processos de natureza cível classificados com risco possí-
vel de perda correspondem a ações judiciais em que se requer a condenação 
solidária da Distribuidora, junto a gestores, custodiante e demais prestadores 
de serviços de fundos de investimento envolvidos, à reparação de supostas 
perdas sofridas por investidores, sob a alegação de que teriam havido falhas 
na gestão e administração dos referidos fundos. Em grande parte dos casos, 
requer-se que as supostas perdas sejam apuradas em fase de liquidação de 
sentença. Seja em razão dessa circunstância ou, ainda, da formulação de 
pedido de indenização por supostos danos morais em valor a ser arbitrado 
pelo Juízo, não é possível quantificar com precisão o valor da exposição da 
Distribuidora, de modo que tais processos não estão refletidos nos valores in-
dicados acima. Além disso, em razão da natureza dos pedidos formulados, o 
valor das supostas perdas pode sofrer alterações no decorrer dos processos.
10 Transação com partes relacionadas:

2021
Ativo circulante Passivo circulante Passivo não circulante Transação/Resultado

Descrição Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado
Diretoria - - - 5.148 - - -  (9.118)
Dividendos devidos à 
controladora - - - - - - -  - 
Dividendos a receber 718 - - - - - -  - 
Empresas do grupo no país -  294 -  - - - -  3.537 
Empresas do grupo no 
exterior -  2.548 -  166 - - -  14.828 
 Total 718 2.842 5.314  9.247 

2020
Ativo circulante Passivo circulante Passivo não circulante Transação/Resultado

Descrição Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado
Diretoria - - - 4.374 - - - (9.166)
Dividendos devidos à 
controladora - - - - - - - -
Dividendos a receber 976 - - - - - - -
Empresas do grupo no país - 178 - - - - - 2.978
Empresas do grupo no 
exterior - 1.341 - 90 - - - 12.523
 Total 976 1.519 - 4.464 - - - 6.335

Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, bem como as transações que influenciaram os resultados dos perío-
dos, relativas às operações com partes relacionadas, decorrem de transa-
ções entre as empresas do Consolidado e outras partes relacionadas, con-
forme a seguir: Os saldos com empresas do Grupo BNY Mellon no exte-
rior, correspondem a: i) valores cobrados ou reembolsados relacionados a 
rateio de despesas do grupo, que precisam ser reconhecidas no resultado 
das empresas do Consolidado e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são 
consideradas despesas indedutíveis, e ii) valores cobrados pela prestação 
de serviço de suporte operacional e gerencial na Administração de fundos 
e custódia internacional de clientes na América Latina, conforme contrato 
firmado entre a Distribuidora e o The Bank of New York Mellon em agosto de 
2016. iii) contrato de rateio de despesa firmado entre o Banco e o The Bank 
of New York Mellon em julho de 2016, que estabelece o reembolso de des-
pesas relacionadas à Gestão do negócio das empresas da América Latina. 
Considerado que os serviços prestados pelo presidente da América Latina e 
diretor nacional no Brasil e da chefe operacional administrativa no Brasil são 
exclusivamente ligados à representação da marca BNY Mellon em todas as 
entidades da América Latina, e que as receitas geradas com os clientes des-
ses países são reconhecidos e recebidos nos Estados Unidos, foi acordado 
que o The Bank of New York Mellon deve reembolsar todos os custos inte-
gralmente alocados no BNY Mellon Banco correspondente a sua participação 
no serviço em questão; iv) Prestação de serviço de assessoria técnica reali-
zado pelo BNY Mellon Banco aos clientes do The Bank of New York Mellon 
no Brasil, conforme nota explicativa 6. De acordo com as regras do Grupo, 
os valores são recebidos/liquidados até o final do mês subsequente ao mês 
de emissão da invoice. A ARX Investimentos Ltda. (“ARX”), subsidiária do 
The Bank of New York Mellon Corporation, com sede em Nova York, atua 
como gestora de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. A 
ARX e sua subsidiária integral BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. não 
integram o grupo econômico financeiro do qual a Distribuidora faz parte. Em 
7 de julho de 2015, a Distribuidora e as empresas ARX, BNY Mellon Banco 
S.A., BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. e BNY Mellon Alocação de 
Patrimônio Ltda. assinaram o contrato de rateio de custos e despesas ad-
ministrativas, com o objetivo de regular o compartilhamento das estruturas 
administrativas e operacionais que correspondem a, dentre outros, funcio-
nários, técnicos contratados, meios de produção, equipamentos, materiais, 

local físico e material de terceiros. De acordo com os termos do contrato, os 
custos e despesas arcados pela Parte Pagadora serão reembolsados pelas 
Partes Beneficiárias, por meio de cobranças mensais realizadas por meio de 
notas de débito emitidas pela Parte Pagadora. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, o rateio de custos e despesas administrativas impactou 
o resultado do Consolidado no montante de R$ 3.537 (R$ 2.978 em 31 de 
dezembro de 2020). Em 31 de dezembro de 2021, a Distribuidora possuía 
saldos a receber de R$ 269 e R$ 25 referente ao contrato de rateio de cus-
tos e despesas administrativas com a ARX, e sua subsidiária BNY Mellon 
Alocação de Patrimônio Ltda., respectivamente (R$ 161 e R$ 17 em 31 de 
dezembro de 2020). Durante o exercício de 2021, a Distribuidora manteve 
movimentação em conta corrente no BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), in-
tegrante do Grupo BNY Mellon. Em 31 de dezembro de 2021 a Distribuidora 
apresentou um saldo no montante de R$ 306 (R$ 157 em 31 de dezembro de 
2020) no Banco. O rateio de custos e despesas administrativas com o BNY 
Mellon Banco S.A. gerou no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 sal-
dos a pagar e a receber no montante de R$ 5 e R$ 602, respectivamente (R$ 
5 e R$ 443 saldos a pagar e a receber, respectivamente em 31 de dezembro 
de 2020). Remuneração de diretores e pessoal chave da Administração 
- A remuneração do pessoal-chave da administração, que inclui diretores, 
totalizou R$ 9.118 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 9.166 em 31 de dezem-
bro de 2020). Neste valor estão englobados benefícios de curto prazo, que 
correspondem a: (i) pro-labore pago à diretoria; (ii) bônus pago e (iii) outros 
benefícios, como plano de saúde, plano dental, previdência privada e seguro 
de vida. Adicionalmente, o Grupo possui política de remuneração baseada 
em ações e plano de previdência privada. Controladora final - A controla-
dora direta do Consolidado é a Mellon Overseas Investment Corporation e a 
controladora final do Grupo é o The Bank of New York Mellon Corporation. No 
exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a Distribuidora obteve carta de 
fiança com sua controladora final como garantia de pagamento, em caso de 
execução, da fiança contratada junto ao Banco Bradesco em relação à ação 
ordinária ajuizada pelo Instituto de Seguridade dos Correios, conforme Nota 
Explicativa nº 9-b. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Distribui-
dora pagou R$ 1.931 referente a comissão de fiança para sua Controladora 
final (R$ 1.915 em 31 de dezembro de 2020), registrado na rubrica “outras 
despesas administrativas”.

DIRETORIA: Eduardo Adriano Koelle   I   Peterson Antonio da Paz   I   Marcus Vinícius Mathias Pereira   |   Patricia Avolio Furtado Alvim  
Cristiane Soares Azevedo Rodrigues - Contadora - CRC RJ-108555/O-7

NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A.
CNPJ nº: 01.253.766/0001-40

Relatório da Administração: Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as DFs e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31/12/21 e 2020. Ficamos à inteira disposição dos Srs. para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A íntegra das DFs está disponível no site do Monitor Mercantil: https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/  RJ, 28/04/2022.A Administração.

Balanços patrimoniais Em 31/12/21 e 2020 (Em MR$) 2021 2020
Ativo 263.748 217.690
Ativo circulante 166.358 138.614
Caixa e equivalentes de caixa 21.902 13.627
TVM 32.824 35.167
Contas a receber 30.576 24.240
Direitos de exibição 80.873 64.994
Outros 183 586
Ativo não circulante 97.390  79.076 
Direitos de exibição 87.514  67.305 
Depósitos judiciais 171  171 
IR e C.S. diferidos 1.579  1.880 
Imobilizado 4.909  5.628 
Intangível 3.217  4.092 
Passivo e patrimônio líquido 263.748 217.690
Passivo circulante 83.918  86.269 
Contas a pagar 72.934  71.310 
Dividendos e juros sobre capital próprio 2.640  5.540 
Adiantamento de clientes 52  807 
IR e C.S. 2.553  3.562 
Obrigações tributárias 2.499  2.454 
Outros 3.240  2.596 
Passivo não circulante 29.707  15.598 
Contas a pagar a partes relacionadas 29.304  15.223 
Provisão para contingências 340  369 
Outros 63  6 
Patrimônio líquido 150.123  115.823 
Capital social 8.685  8.685 
Reserva de capital 8.856  8.856 
Reservas de lucros 1.754  1.754 
Reserva estatutária 75.928  53.726 
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório 54.900  42.802 

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 
(Em MR$) 2021 2020

Receita líquida de vendas e serviços 248.690 230.141
Custo das vendas e dos serviços (101.749)  (98.096)
Lucro bruto 146.941  132.045 
Despesas operacionais
Despesas com vendas (38.389)  (31.776)
Despesas gerais e administrativas (16.919)  (14.155)
Outras receitas (despesas) operacionais 36  (108)
Resultado na venda de imobilizado 10  - 
Lucro antes das receitas e despesas financeiras 91.679 86.006
Despesas financeiras (6.289)  (18.824)
Receitas financeiras 2.775  1.621
Lucro antes do IR e da C.S. 88.165  68.803 
IR e C.S. (28.536)  (22.443)
Lucro líquido do exercício 59.629  46.360 

Demonstrações dos resultados abrangentes 
Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$) 2021 2020

Lucro líquido do exercício 59.629 46.360
 Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 59.629 46.360

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

 
Capital 
social

Reserva de capital Reservas de lucros Lucros 
acumula-

dos

Dividendos adicio-
nais propostos ao 
mínimo obrigatório Total

Ágio na emissão 
de ações

Reserva 
legal

Reserva de reten-
ção de lucros

Reserva 
estatutária

Saldos em 31/12/19 8.685 8.856 1.737 17 38.373 - 30.118 87.786
Distribuição de dividendos - - - - - - (14.765) (14.765)
Lucro líquido do exercício - - - - - 46.360 - 46.360
Destinação
Juros sobre capital próprio - - - - - (3.558) - (3.558)
Reserva de lucro - - - - 15.353 - (15.353) -
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - - (42.802) 42.802 -
Saldos em 31/12/20 8.685 8.856 1.737 17 53.726 - 42.802 115.823
Distribuição de dividendos - - - - (20.600) - - (20.600)
Lucro líquido do exercício - - - - - 59.629 - 59.629
Destinação
Juros sobre capital próprio - - - - - (4.729) - (4.729)
Reserva de lucro - - - - 42.802 - (42.802) -
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - - (54.900) 54.900 -
Saldos em 31/12/21 8.685 8.856 1.737 17 75.928 - 54.900 150.123

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/21 e 2020
(Em MR$) 2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais 33.783 41.370
Lucro antes do IR e da C.S. 88.165 68.803
Ajustes para conciliar o lucro antes do IR e da C.S. ao caixa 
gerado pelas atividades operacionais 88.261 68.808
Depreciação e amortização 1.915 1.627
(Reversão) constituição de provisão de contingências (29) 45
Perda estimada por risco de crédito, líquida (1.800) (1.667)
Ganho na venda de imobilizado (34) -
Custo líquido na baixa do imobilizado 44 -
(Aumento) redução de ativos e aum.(redução) de passivos
Contas a receber (4.536) 1.062
Direitos de exibição (36.088) (20.724)
Outros ativos 403 (102)
Contas a pagar 15.705 15.894
Obrigações e créditos tributários (664) (129)
Outros passivos (56) 308
Caixa gerado pelas atividades operacionais 63.025 65.117
Pagamento de IR e C.S. (29.242) (23.747)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 2.012 (2.805)
Resgate (aplicação) de TVM 2.343 (2.765)
Aquisição de imobilizado (365) (40)
Venda de imobilizado 34 -
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos e JSCP pagos (27.520) (37.425)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 8.275 1.140
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13.627 12.487
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 21.902 13.627

Notas explicativas às DFs Em 31/12/21 e 2020: 1. Contexto operacional: A 
NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A. (“NBCU Brasil” ou 
“Cia.”) é uma parceria entre a Globo Comunicação e Participações S.A. (“Globo”) e 
a USA Brasil Holdings L.L.C., subsidiária da NBC Universal Global Networks Latin 
America, LLC. (“NBC Universal”). A Cia. iniciou suas operações em 10/05/1996 
e sua principal atividade é a programação, produção, aquisição e distribuição de 
filmes, através de seus canais de televisão por assinatura “Universal TV”, “Studio 
Universal” e “Syfy”. Estes canais são distribuídos pelas principais operadoras do 
país, tais como Claro S.A. (“Net”), Sky Serviços de Banda Larga Ltda. (“Sky”), Em-
bratel TVSAT Comunicações S.A. (“Claro TV”), Oi Móvel S.A (“Oi TV”) e Telefônica 
Brasil S.A. (“Vivo TV”). A Cia. tem prazo de duração até 10/05/25, de acordo com 
o seu Estatuto Social. Covid-19: Em 11/03/20, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou o surto de Covid-19 uma pandemia. Como consequência, o Co-
vid-19 impactou significativamente a economia mundial. Com a disseminação do 
vírus da Covid-19, a Cia. se adaptou a uma nova rotina, na qual seus colaboradores 
passaram a trabalhar de forma remota (home office) em conformidade com as reco-

mendações da OMS e as diretrizes do Grupo Globo. As produções internacionais 
das nossas principais séries foram afetadas, acarretando em redução do número 
de episódios e postergações dos lançamentos. Em relação as produções nacionais, 
a Ancine aumentou o prazo de análise dos projetos, o que atrasou a liberação dos 
recursos e, além disso, as gravações foram suspensas. A grade da Cia. não foi 
comprometida, em função da programação de estoque suficiente que garantiu a 
continuidade dos canais. A pandemia do Covid-19 afeta as premissas e a incerteza 
de estimativas associadas à mensuração de ativos e passivos. Ao longo do ano de 
2021, a Cia. estava mais preparada para lidar com desafios persistentes relacio-
nados à COVID-19 em comparação ao ano anterior e aos poucos tem observado 
uma retomada da normalidade de suas operações. Após análise da Administração, 
não foram observados impactos relevantes e/ou necessidade de divulgações adi-
cionais em 31/12/21 e 2020. 2. Base de preparação e apresentação das DFs: A 
autorização para conclusão da preparação destas DFs ocorreu em 26/04/22. As 
presentes DFs são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as dis-
posições da Lei das S.A. e dos pronunciamentos emitidos pelo CPC. As presentes 
DFs foram preparadas utilizando as práticas contábeis de acordo com os pronun-
ciamentos efetivos para os exercícios iniciados a partir de 1º/01/21. Determinados 
valores comparativos foram reclassificados para se adequar à apresentação do 
ano corrente. 3. Principais práticas contábeis: a) Ativos e passivos, circulantes 
e não circulantes: Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando 

realizáveis ou liquidáveis dentro dos doze meses seguintes após a data do balanço 
ou que sejam mantidos essencialmente com o propósito de serem negociados, 
incluindo transações com partes relacionadas no curso normal dos negócios. Os 
ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus be-
nefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos no balanço 
quando a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. b) Direitos de exibição: Os direitos de exibição são ativos intangíveis 
que incluem filmes, seriados e programas de televisão, adquiridos de terceiros e/
ou partes relacionadas. São reconhecidos no ativo circulante e no realizável a LP 
em decorrência de integrarem o ciclo operacional da Cia., ou seja, a segregação 
dos conteúdos é realizada conforme vigência dos contratos de licenciamento. Os 
direitos adquiridos são mensurados ao custo de aquisição, reconhecidos no ativo no 
momento do pagamento ou quando tais direitos tornam-se disponíveis, o que ocorrer 
primeiro. Os custos dos filmes e séries incluem, principalmente, o custo dos direitos 
de filmes e séries de televisão adquiridos de terceiros e/ou partes relacionadas, nos 
termos dos contratos de licenciamento. A amortização dos filmes e séries é linear e 
determinada com base na vigência de cada título. A recuperabilidade dos direitos é 
revisada individualmente por direito, e as perdas, se houver, são reconhecidas no 
resultado, quando há um decréscimo do valor ou quando não há mais expectativa 
de exibição do direito até o final do contrato. c) Imobilizado: É registrado ao custo de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada, à exceção dos 
terrenos, que não são depreciados e/ou perdas por redução ao valor recuperável, 
se for o caso. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do 
ativo são reconhecidos como despesa quando incorridos. A depreciação é calcu-
lada pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil-econômica 
estimada dos bens. 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 líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do 
resultado no exercício em que o ativo for baixado. d) Reconhecimento da receita: A 
NBCU reconhece a receita de acordo com princípios fundamentais considerando 
os seguintes passos: a) identificação do contrato com cliente; b) identificação das 
obrigações de performance contidas no contrato; c) determinação do preço da 
transação; d) alocação do preço da transação às obrigações de performance e; e) 
reconhecimento da receita quando (e à medida que) a Cia. satisfaça a obrigação 
de performance. As receitas de programação e conteúdo (canais lineares e OTT 
Streaming por assinatura mensal) são reconhecidas considerando as obrigações de 
performance satisfeita mensalmente ao longo do tempo da assinatura.” As receitas 
de publicidade são originadas da venda de espaço publicitário, dos canais lineares 
de TV por assinatura e OTT Streaming, de acordo com os formatos de entrega ne-
gociados junto ao cliente (anunciante) e/ou agência de publicidade (intermediador).  
e) Pronunciamentos contábeis novos ou revisados e aplicados pela 1ª vez em 2021: 
Alterações no CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da 
Taxa de Juros de Referência: Essas alterações não impactaram as DFs da Cia. A 
Cia. pretende usar os expedientes práticos nos períodos futuros se eles se tornarem 
aplicáveis. 4. Capital Social: Em 31/12/21 e 2020, o capital social estava composto 
por 8.208.316 ações ordinárias sem valor nominal.

Diretoria: Marcelo Scalzo - Diretor Geral; Mauricio Gonzalez - Diretor Financeiro; Luiz Fernando Dezonne - Contador - CRC RJ 092.909/O-9



18  l Monitor MercantilQuinta-feira, 28 de abril de 2022Financeiro

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 18 de Fevereiro de 2022
Data, Hora e Local: No dia 18 de fevereiro de 2022, às 14h, na sede da Iconic Lubrificantes S.A. (“Companhia”), na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Condomí-
nio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convo-
cação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, em virtude da presença de acionistas
que representam a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Leonardo Remião Linden - Presidente. Alexan-
dre Augusto Bassaneze - Secretário. Ordem do dia e deliberações: 1. Preliminarmente, foi autorizada de forma
unânime, pelo voto das acionistas da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorri-
dos e sua publicação com omissão das assinaturas das acionistas, nos termos do § 1°, do artigo 130 da Lei das
Sociedades por Ações. 2. Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, o aumento do capital social da Compa-
nhia no montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), passando o capital social de R$ 608.336.645,30
(seiscentos e oito milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) para R$
688.336.645,30 (seiscentos e oitenta e oito milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais
e trinta centavos), mediante a emissão de 7.949.701.634 (sete bilhões, novecentos e quarenta e nove milhões, sete-
centos e um mil e seiscentos e trinta e quatro) novas ações, com valor de emissão de R$ 0,01006327 cada, nos
termos do artigo 170, inciso II, da Lei nº 6.404/76. As novas ações emitidas em razão do aumento de capital social
aprovado farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais ações de emissão da Companhia. 3. As acionistas da
Companhia presentes na Assembleia, representando a totalidade do capital social, subscrevem e integralizam neste
ato as ações emitidas em virtude do aumento de capital ora aprovado em suas respectivas proporções, em moeda
corrente nacional, conforme boletins de subscrição anexos à presente ata. 4. Em razão do aumento de capital social
da Companhia, as acionistas aprovaram a alteração da redação do Artigo 2.1 do Estatuto Social, que passará a vigo-
rar com a seguinte redação: “ARTIGO 2.1 - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em
bens e em moeda corrente nacional, é de R$ 688.336.645,30 (seiscentos e oitenta e oito milhões, trezentos e trinta e
seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), dividido em 68.400.886.923 (sessenta e oito bilhões,
quatrocentos milhões e oitocentos e oitenta e seis mil e novecentos e vinte e três) ações ordinárias, todas registra-
das e sem valor nominal.” 5. Por fim, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social, com o objetivo de refletir as
deliberações acima, sendo que o texto passará a vigorar nos termos do Anexo II à presente ata. Nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.
aa) Chevron Latin America Marketing LLC., na qualidade de acionista; Chevron Amazonas LLC., na qualidade de
acionista; Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na qualidade de acionista; Leonardo Remião Linden, na qualidade
de Membro do Conselho de Administração e Presidente da Mesa; e Alexandre Augusto Bassaneze, na qualidade
de Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Alexandre Augusto
Bassaneze - Secretário da Mesa.
ICONIC LUBRIFICANTES S.A. - CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6 - Anexo II À Ata da As-
sembleia Geral Extraordinária da Iconic Lubrificantes S.A. Realizada em 16 de Abril de 2019 - Estatuto Social
da Iconic Lubrificantes S.A. - Artigo I - Razão Social, Sede, Objeto e Duração - Cláusula 1. Iconic Lubrificantes
S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade regida pelo presente Estatuto Social e pela Lei nº 6.404/1976, conforme alte-
rada (a “Lei das Sociedades Anônimas”). Cláusula 1.2 A Companhia tem sua sede e foro na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Condomínio Mario Henrique
Simonsen, bairro Barra da Tijuca, podendo, por deliberação adotada pela Diretoria, abrir, transferir e fechar filiais,
agências, depósitos, escritórios de representação e outros estabelecimentos em qualquer parte do Brasil ou no exte-
rior.  Cláusula 1.3 A Companhia tem por objeto (i) a fabricação ou produção, preparação, mistura, empacotamento,
armazenagem, distribuição, transporte e venda de lubrificantes, graxas, líquidos de refrigeração (para resfriar e
anticorrosivos), fluidos de freio e outros fluidos, diretamente ou por meio de terceiros; (ii) a importação ou exportação
de lubrificantes, graxas, líquidos de refrigeração (para resfriar e anticorrosivos), fluidos de freio e outros fluidos, inclu-
indo amostras de aditivos e  óleo para análise;  (iii) a importação, exportação, instalação e venda de produtos e equi-
pamentos relacionados à indústria petrolífera; (iv) a importação, exportação, venda e distribuição de equipamentos e
produtos, incluindo peças e acessórios para a indústria automotiva; (v) a prestação de serviços de filtragem de óleo
para clientes, gerenciamento de estoque, depósito, consultoria técnica, comercial e administrativa; (vi) a prestação
de serviços aduaneiros e operações portuárias; (vii) a comercialização de produtos de marketing ou quaisquer outros
produtos relacionados ao objeto da sociedade; e (viii) a representação de outras sociedades locais ou estrangeiras,
diretamente ou por meio de terceiros, mediante comissionamento ou consignação, ou por qualquer outro meio legal.
Cláusula 1.4 A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Artigo II - Capital e Ações - Cláusula 2.1   O
capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em bens e em moeda corrente nacional, é de R$
688.336.645,30 (seiscentos e oitenta e oito milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e
trinta centavos), dividido em 68.400.886.923 (sessenta e oito bilhões, quatrocentos milhões e oitocentos e oitenta e
seis mil e novecentos e vinte e três) ações ordinárias, todas registradas e sem valor nominal. § 1. Cada ação ordinária
tem direito a um voto nas Assembleias Gerais. Artigo III  - Assembleias Gerais - Cláusula 3.1 A Assembleia Geral
ordinária será realizada dentro dos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício fiscal, para discutir as maté-
rias previstas em lei e, em caráter extraordinário, as Assembleias Gerais serão realizadas sempre que os interesses da
Companhia, este Estatuto Social e/ou a lei assim exigirem. § 1. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presi-
dente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou em conformidade com qualquer Acordo de Acionistas ar-
quivado na Companhia, conforme previsto no Artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas (um “Acordo de Acionistas”),
ou nos termos das disposições do parágrafo único da Seção 123 da Lei das Sociedades Anônimas. Não obstante as
formalidades de convocação das Assembleias Gerais, qualquer assembleia na qual todas as acionistas estiverem pre-
sentes será considerada devidamente convocada. § 2. As Acionistas poderão ser representadas nas Assembleias Ge-
rais por procuradores nomeados da maneira prevista no Artigo 126, parágrafo primeiro, da Lei das Sociedades Anôni-
mas. § 3. As Assembleias Gerais serão instaladas em primeira convocação desde que haja a presença de acionistas
representando no mínimo 66% (sessenta e seis por cento) do capital social votante e, em segunda convocação, com
qualquer número de participantes. As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Adminis-
tração ou, em sua ausência, por qualquer participante escolhido pela maioria das acionistas presentes na Assembleia
Geral.  Caberá ao Presidente da Assembleia Geral escolher um secretário entre os presentes. Cláusula 3.2 Salvo se
previsto de outra maneira por lei, este Estatuto Social ou qualquer Acordo de Acionistas, as deliberações das Assem-
bleias Gerais exigirão a maioria dos votos das acionistas presentes, desconsiderando-se os votos em branco. Cláusu-
la 3.3 A Assembleia Geral tem a autoridade e atribuições estabelecidas pelas leis aplicáveis.  Artigo IV - Administra-
ção - Parte I - Regras Gerais - Cláusula 4.1 A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e
uma Diretoria.  § 1. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão eleitos por um prazo de 2 (dois)
anos, sendo permitida sua reeleição. § 2. Os membros da administração serão investidos em seus cargos mediante a
assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões do órgão administrativo para o qual foram eleitos, sendo
dispensados de prestar caução no tocante à sua administração da Companhia. § 3.Os membros do Conselho de Admi-
nistração e da Diretoria permanecerão em seus cargos e no exercício de suas funções até que os seus substitutos
tenham sido eleitos e empossados, salvo se a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração, conforme aplicável,
decidir de forma diferente. § 4. A remuneração global e anual a ser paga aos membros dos órgãos administrativos será
fixada pela Assembleia Geral, e a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
será fixada pelo Conselho de Administração. Parte II - Conselho de Administração - Cláusula 4.2 O Conselho de
Administração será composto por 5 (cinco) membros efetivos, e o mesmo número de suplentes, todos eleitos e
destituíveis pelas Assembleias Gerais a qualquer tempo, salvo conforme de outro modo previsto em um Acordo de
Acionistas. Cláusula 4.3 O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, os quais serão
nomeados pelas acionistas dentre os membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária, ou em
conformidade com um Acordo de Acionistas. Cláusula 4.4 O Conselho de Administração se reunirá em caráter ordiná-
rio a cada 2 (dois) meses e em caráter extraordinário, sempre que uma reunião for convocada pelo Presidente, ou
conforme de outro modo previsto em um Acordo de Acionistas.  § 1. As reuniões do Conselho de Administração serão
convocadas por escrito, por meio de carta, telegrama, fax, e-mail ou qualquer outra forma que permita a comprovação
de recebimento do aviso de convocação pelo recipiente, devendo especificar, além do local, data e horário da reunião,
a ordem do dia. Os avisos de convocação de reunião deverão, sempre que possível, vir acompanhados das propostas
ou documentos a serem considerados na reunião, bem como de todos os outros documentos necessários ao exercício
dos direitos de voto a respeito das referidas questões. § 2. As reuniões do Conselho de Administração serão
convocadas com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência. Independentemente das formalidades observadas
na convocação da reunião, uma reunião será considerada devidamente convocada quando todos os membros do Con-
selho de Administração estiverem presentes. § 3. Nos casos de urgência clara, as reuniões poderão ser convocadas,
excepcionalmente, mediante o envio de notificação com 3 (três) dias úteis de antecedência, sujeito às outras formalida-
des de convocação de reuniões do Conselho de Administração. § 4. A reunião do Conselho de Administração será
iniciada em primeira convocação com os 4 (quatro) membros (ou seus suplentes), incluindo o Presidente ou o Vice-
Presidente. A reunião terá início, em segunda convocação, com a presença da maioria dos conselheiros (ou seus su-
plentes). § 5. Qualquer Conselheiro será considerado presente na reunião, se ele (i) tiver enviado seu voto por escrito
ao Presidente do Conselho de Administração ou ao presidente da reunião antes de sua instalação, por meio de carta,
telegrama, fax, e-mail ou qualquer outra forma que permita a comprovação de recebimento do aviso de convocação
pelo recipiente,  ou (ii) participar da reunião por conferência telefônica, vídeo conferência ou outro meio de comunica-
ção que permita ao conselheiro ser identificado e se comunicar simultaneamente com as outras pessoas presentes na
reunião, em cuja hipótese a reunião será considerada realizada no local do Presidente do Conselho de Administração.
Neste caso, o voto do membro que participar por meio de conferência telefônica ou vídeo conferência deverá ser forma-
lizado e anexado à respectiva ata dentro de 2 (dois) dias úteis da data da reunião, podendo ser substituído pela assi-
natura da respectiva ata. Cláusula 4.5 Salvo se previsto de outra maneira neste Estatuto Social ou em qualquer
Acordo de Acionistas, as deliberações do Conselho de Administração exigirão a maioria dos votos dos presentes,
incluindo o Presidente. Cláusula 4.6 O Conselho de Administração terá a autoridade e atribuições estabelecidas
pelas leis aplicáveis. Cláusula 4.7 Em caso de vaga, ausência ou indisponibilidade temporária de um membro efeti-
vo do Conselho de Administração, seu suplente assumirá a posição vaga.  Parágrafo Único. Na hipótese de ausên-
cia ou indisponibilidade temporária do Presidente do Conselho de Administração, seus deveres serão exercidos,
temporariamente, pelo Vice-Presidente ou, em sua ausência, por outro membro do Conselho de Administração por

ele designado. Cláusula 4.8 Salvo se previsto de outra maneira em um Acordo de Acionistas, se o cargo de um
membro efetivo do Conselho de Administração e seu suplente se tornar vago, o substituto deverá ser nomeado pe-
los conselheiros remanescentes e servirá até a Assembleia Geral imediatamente seguinte.  Se houver vaga na mai-
oria dos cargos do Conselho de Administração, uma Assembleia Geral será convocada para a realização de uma
nova eleição. Cláusula 4.9 O Conselho de Administração poderá criar comitês com a finalidade de auxiliá-lo na ad-
ministração da Companhia, conforme previsto nas Regras do Conselho de Administração.  Parágrafo Único. As
mesmas obrigações e restrições impostas pela lei e por este Estatuto Social aos conselheiros e diretores da Compa-
nhia serão aplicáveis aos membros dos comitês que venham a ser estabelecidos pelo Conselho de Administração
para auxiliá-lo na administração da Companhia.  Cláusula 4.10 A aprovação das diretrizes do plano de negócios da
Companhia ou de qualquer alteração do mesmo que cause um impacto sobre terceiros, envolvendo um valor acima
de 20% (vinte por cento) do montante previsto no plano de negócios relevante, ocorrerá mediante o voto favorável de
4 (quatro) membros do Conselho de Administração. Cláusula III. - Diretoria - Cláusula 4.11 A Diretoria da Compa-
nhia será composta por 6 (seis) Diretores, os quais deverão ser profissionais especializados e independentes, dos
quais o primeiro será o Diretor Presidente, o segundo será o Diretor Financeiro e o terceiro, o Diretor Operacional,
todos residentes no Brasil, que poderão ser acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração. § 1. O Dire-
tor Financeiro e o Diretor Operacional se reportarão ao Diretor Presidente. § 2. Sujeito aos termos e condições do
Acordo de Acionistas, o Diretor Presidente será avaliado anualmente pelo Conselho de Administração, que poderá
propor sua substituição. Cláusula 4.12 Na hipótese de vacância na posição de Diretor, sujeito aos termos e condi-
ções do Acordo de Acionistas, o Conselho de Administração deverá eleger um novo Diretor ou nomear um substitu-
to, estabelecendo, em qualquer caso, o respectivo mandato.  Cláusula 4.13 A Diretoria se reunirá sempre que os
interesses da Companhia assim exigirem, podendo ser convocada pelo Diretor Presidente ou, em sua ausência,
pelo Diretor Financeiro.  Parágrafo Único. A ata de reuniões e deliberações da Diretoria deverá ser registrada nos
livros e registros apropriados da Companhia. Cláusula 4.14 Caberá à Diretoria desempenhar as tarefas a ela atribu-
ídas pela lei, este Estatuto Social e o Conselho de Administração, no tocante à prática dos atos necessários para a
operação normal da Companhia.  Cláusula 4.15 Sujeito à orientação do Conselho de Administração e sem prejuízo
das competências gerais previstas em lei, o Diretor Presidente terá poderes para: (a) estabelecer o modelo de admi-
nistração da Companhia e garantir o seu cumprimento; (b) dirigir os negócios da Companhia e fixar as diretrizes
gerais voltadas para o desenvolvimento das atividades da Companhia de acordo com as orientações estabelecidas
pelo Conselho de Administração; (c) cumprir as deliberações do Conselho de Administração e as disposições
estatutárias; e (d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; ressalvado que o Diretor Presidente deverá se repor-
tar diretamente ao Conselho de Administração. Cláusula 4.16 Sujeito às exceções previstas neste Estatuto Social,
qualquer ato ou transação legal que possa resultar em responsabilidade ou obrigação perante terceiros por parte da
Companhia, ou na dispensa de responsabilidade ou obrigação de terceiros perante a Companhia, deve ser assinado
por (i) dois Diretores em conjunto, (ii) um Diretor em conjunto com um procurador nomeado em conformidade com o
parágrafo único abaixo, ou (iii) dois procuradores, investidos de poderes específicos, observadas as disposições do
parágrafo único abaixo. Parágrafo Único. As procurações deverão ser sempre outorgadas ou revogadas por dois
Diretores, deverão incluir poderes específicos do(s) representante(s) autorizado(s) e, excetuando-se as procurações
outorgadas para fins judiciais ou para representação em processos administrativos, deverão ser estabelecidas por
um período de no máximo um ano.  Artigo V - Conselho Fiscal - Cláusula 5.1 A Companhia terá um Conselho
Fiscal, em caráter não permanente, que será instalado apenas mediante solicitação das acionistas, com os poderes
e deveres atribuídos por lei. Cláusula 5.2 O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 4 (quatro) mem-
bros, a serem eleitos pela Assembleia Geral ou em conformidade com um Acordo de Acionistas. Artigo VI - Acordo
de Acionistas - Cláusula 6.1  A Companhia deverá cumprir o disposto no Acordo de Acionistas. A administração da
Companhia não deverá tomar nenhuma ação que viole o Acordo de Acionistas, bem como não registrará transferên-
cias de ações nem distribuirá dividendos em oposição às disposições do referido Acordo de Acionistas, devendo os
presidentes das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Administração se abster de computar os votos
contrários a esses acordos. Parágrafo Único. Na hipótese de conflito entre qualquer das disposições deste Estatuto
Social e de um Acordo de Acionistas, as disposições do Acordo de Acionistas prevalecerão, na extensão permitida
pela lei aplicável. Artigo VII - Exercício Fiscal e Distribuição de Lucros - Cláusula 7.1 O exercício fiscal terá início
em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Cláusula 7.2 Ao fim de cada exercício fiscal, proceder-se-á à
elaboração do balanço patrimonial e das outras demonstrações financeiras exigidas nos termos da lei aplicável. § 1.
Após a dedução de perdas acumuladas e a provisão de imposto de renda, a provisão para distribuição de lucros
anual de conselheiros, diretores e empregados será deduzida se e quando deliberado pela Assembleia Geral. § 2.
Dos lucros líquidos do exercício, 5% (cinco por cento) serão alocados para a reserva legal, até o limite de 20% (vinte
por cento) do capital social, observadas as disposições do parágrafo primeiro do Artigo 193 da Lei das Sociedades
Anônimas. § 3. Os lucros líquidos ajustados, calculados de acordo com o Artigo 202, item I, “a”, da Lei das Sociedades
Anônimas, serão destinados: (i) Às acionistas, dividendos obrigatórios de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento); e
(ii) Salvo conforme previsto em um Acordo de Acionistas, à reserva de investimentos, um percentual de até 75% (se-
tenta e cinco por cento). §4º Mediante deliberação adotada pelo Conselho de Administração, a Companhia poderá cre-
ditar ou pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio da Companhia, da maneira prevista na lei aplicável. Cláusula
7.3 Não incidirão juros sobre os dividendos e juros sobre o capital próprio referidos nos parágrafos 3 e 4 da Cláusula 7.2
acima e atribuídos às acionistas. Caso não reivindicados no prazo de três anos a contar da data de publicação do ato
que autorizou sua distribuição, os dividendos reverterão para a Companhia. Artigo VIII - Dissolução, Liquidação e
Transformação - Cláusula 8.1 Proceder-se-á à dissolução, liquidação e extinção da Companhia nos casos previstos
em lei ou em qualquer Acordo de Acionistas, ou por deliberação adotada pela Assembleia Geral. § 1. A forma de liquida-
ção será determinada pelas acionistas em uma Assembleia Geral, na qual será eleito um Conselho Fiscal para operar
durante o período de liquidação. § 2. Caberá à Assembleia Geral nomear o liquidante, determinar sua remuneração e
estabelecer as diretrizes do seu trabalho. Cláusula 8.2 A Companhia poderá alterar sua forma de constituição para
outro tipo previsto por lei, mediante deliberação aprovada pela Assembleia Geral.  Artigo IX - Arbitragem - Cláusula
9.1 Sujeito às disposições de um Acordo de Acionistas, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal (se instalado), se comprometem a resolver, por meio de arbitragem, qualquer disputa ou controvérsia
que possa surgir entre eles, como resultado direto ou indireto das disposições deste Estatuto Social e da lei aplicável,
arbitragem esta que será conduzida de acordo com o regulamento de arbitragem da Câmara de Comércio Internacio-
nal (“CCI”).  § 1. A arbitragem será conduzida por 3 (três) árbitros.  Cada parte do processo de arbitragem deverá nome-
ar um árbitro, devendo esses árbitros aprovar o terceiro árbitro.  Se, por qualquer razão, os dois árbitros não concorda-
rem a respeito da nomeação do terceiro árbitro dentro de 30 (trinta) dias após a nomeação do segundo árbitro, o tercei-
ro árbitro deverá ser nomeado pelo Tribunal de Arbitragem da CCI, em conformidade com os regulamentos da CCI.   Os
árbitros devem ser fluentes em inglês e o idioma do processo arbitral deve ser o inglês. § 2. O árbitro deve permanecer
neutro, imparcial e independente a respeito da controvérsia e as Partes. § 3. As partes deverão apresentar cópias fieis
de todos os documentos considerados relevantes, com sua respectiva declaração de reivindicação ou defesa, e qual-
quer reconvenção ou réplica. Nenhuma parte da arbitragem poderá induzir a outra a produzir documentos adicionais.
Contudo, os árbitros poderão requerer a submissão de documentos adicionais, limitando-se às classes de documentos
específicas, restritas e bem definidas, que os árbitros considerem necessários para resolução da controvérsia.  O nú-
mero máximo de testemunhas que cada parte poderá chamar para apresentar prova em seu nome, inclusive através
de depoimento oral, declaração ou declaração de testemunha, é de três testemunhas factuais e uma testemunha peri-
cial. § 4. A parte que produzir, submeter ou oferecer qualquer documento que não esteja no idioma inglês também
deverá fornecer uma tradução em inglês do documento feita por um tradutor qualificado independente, a expensas
exclusivas da referida parte.  Se o depoimento de uma testemunha tiver de ser traduzido, a parte proferindo a testemu-
nha deverá pagar o custo da tradução. § 5. O árbitro poderá determinar danos diretos apenas, não lhe cabendo o poder
de determinar danos indiretos ou imprevistos.   Os árbitros não têm nenhuma autoridade para nomear ou reter testemu-
nhas periciais para qualquer finalidade, a menos que acordado pelas partes da controvérsia.   Os árbitros têm compe-
tência para decidir sobre objeções a respeito de foro, incluindo a existência ou validade desta cláusula de arbitragem e
a existência ou validade deste Estatuto Social.  § 6. Qualquer decisão arbitral será considerada final. A sentença arbitral
deverá ser feita por escrito e consubstanciada em conformidade com as leis da República Federativa do Brasil, sendo
proibido o julgamento baseado em legitimidade.  As partes renunciam a qualquer direito de contestação nos termos de
qualquer lei.  § 7. Sem prejuízo da validade desta cláusula de arbitragem, qualquer parte do processo de arbitragem
terá o direito de recorrer a juízo para, se e quando necessário, requerer medidas cominatórias urgentes, ordem coerci-
tiva e/ou cumprimento específico. § 8. A controvérsia deverá ser resolvida da maneira mais rápida possível.  A sentença
arbitral deverá ser expedida no prazo de três meses a contar da conclusão da audiência, ou assim que possível após a
audiência.  § 9. O processo de homologação de sentença poderá ser instaurado em qualquer foro com jurisdição sobre
a pessoa ou propriedades da parte perdedora. A parte vencedora poderá buscar, em qualquer jurisdição competente,
o reconhecimento judicial da sentença arbitral ou ordem de execução ou qualquer outra ordem ou decreto que seja
necessário para dar pleno efeito à sentença arbitral. § 10. As leis brasileiras se aplicarão exclusivamente ao mérito
de todas e quaisquer controvérsias, bem como à implementação, interpretação e validade desta cláusula de arbitra-
gem. § 11. A existência de qualquer controvérsia e qualquer processo arbitral nos termos deste Estatuto Social são
confidenciais, sendo vedado às partes de qualquer processo arbitral fazer qualquer divulgação a terceiros. § 12.
Quaisquer informações, documentos ou materiais criados, produzidos ou utilizados em negociações, mediação ou
arbitragem de qualquer controvérsia são confidenciais, não devendo as partes desse processo arbitral divulgá-los a
terceiros. § 13. Sem prejuízo do acima exposto, a divulgação das informações estabelecidas nos parágrafos 11 e 12
acima poderá ser feita nas seguintes circunstâncias: (i) mediante notificação prévia às partes não divulgadoras, a fim
de fazer valer qualquer disposição deste Estatuto Social, incluindo o acordo para realizar arbitragem, qualquer deci-
são ou lado arbitral e qualquer sentença judicial; (ii) mediante notificação prévia às partes não divulgadoras, aos
auditores, advogados, seguradoras e afiliadas de cada parte à qual as obrigações de sigilo estabelecidas neste Es-
tatuto Social se aplicam; (iii) mediante notificação prévia às partes não divulgadoras, quando a parte divulgadora
estiver sob a obrigação legal ou reguladora de fazer essa divulgação, porém limitando-se à extensão dessa obriga-
ção legal; e (iv) mediante o consentimento prévio por escrito das partes não divulgadoras. Junta Comercial do Esta-
do do Rio de Janeiro. Empresa: Iconic Lubrificantes S.A.. NIRE: 333.0032399-6. Protocolo: 00-2022/194569-5. Data
do protocolo: 23/02/2022. Certifico o Arquivamento em 24/02/2022 sob o número 00004786588.
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ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ARGUMENTO CNPJ – 10.436.872/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO 2021 2020
Circulante  3.636.763,51   2.518.544,71 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  2.075.437,36   908.781,50 
 Caixa  17.564,00   43.738,28 
 Banco C/Movimento 
 Recursos sem Restrição  5.384,90   11,00 
 Aplicações Financeiras 
 Recursos sem Restrição  2.052.488,46   865.032,22 
 Créditos a Receber  1.561.326,15   1.609.763,21 
 Mensalidades de Terceiros  1.561.326,15   1.609.763,21 
Adiantamentos  -     -   
Não Circulante  265.789,89   130.508,66 
Realizável a Longo Prazo  -     -   
 Imobilizado  265.789,89   130.508,66 
 Bens sem Restrição  612.363,99   447.041,45 
 (-) Depreciação Acumulada  (346.574,10)  (316.532,79)
 Intangível  -     -   
TOTAL DO ATIVO  3.902.553,40   2.649.053,37 

PASSIVO 2021 2020
Circulante  1.066.741,54   981.533,78 
 Fornecedores de bens e serviços  24.537,19   5.675,40 
 Obrigações com Pessoal  638.821,19   654.186,27 
 Outras Obrigações  340.202,90   259.570,71 
 Obrigações Tribubárias  11.492,19   11.853,33 
 Empréstimos  51.688,07   50.248,07 
Patrimônio Social  2.835.811,86   1.667.519,59 
	 Superávit	ou	Déficit	Acumulado	 	1.667.519,59		 	668.903,83	
	 Superávit	ou	Déficit	do	Exercicio	 	1.168.292,27		 	998.615,76	
TOTAL DO PASSIVO  3.902.553,40   2.649.053,37

   2021 2020
RECEITAS OPERACIONAIS  14.537.912,16   13.752.124,82 
 Sem Restrição  23.459.521,01   22.061.595,11 
 Programa (Atividades) de Educação  -     -   
 Receitas de Serviços Prestados  14.528.656,66   13.630.181,66 
 Gratuidades/Bolsas  8.930.864,35   8.431.413,45 
 Rendimentos Financeiros  -     -   
CUSTOS E DESPESAS
OPERACIONAIS  (14.373.825,11)  (13.831.407,74)
 Com Programas (Atividades)  -     -   
 Educação  -     -   
Despesas c/ pessoal (docente)  (5.444.349,07)  (5.509.547,01)
 (-) Gratuidades Concedidas  (8.930.864,35)  (8.431.413,45)
Outras Receitas Operacionais  1.388,31   109.552,72 
RESULTADO BRUTO  9.085.695,90   8.230.187,37 
DESPESAS OPERACIONAIS  (7.897.296,57)  (7.215.823,74)
Salários  (2.650.198,37)  (2.615.419,44)
Encargos Sociais  (158.817,92)  (318.355,69)
Serviços Prestados - PJ  (836.094,94)  (631.781,27)
Depreciação e Amortização  (30.041,31)  (49.205,16)
Comunicação  (39.966,14)  (47.851,62)
Aluguéis  (841.413,55)  (1.757.469,78)
Manutenção  (298.447,03)  (199.112,86)
Materiais Didaticos  (1.099.361,28)  (879.130,06)
Cessão de Direitos  (1.602.480,44)  (513.773,00)
Impostos e Taxas  (156.058,33)  (121.011,04)
Outras Despesas  (184.417,26)  (82.713,82)
 Outras despesas/receitas operacionais  -     -   
Resultado Financeiro  (20.107,06)  (15.747,87)
 Receitas Financeiras  7.867,19   12.390,44 
 Despesas Financeiras  (27.974,25)  (28.138,31)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO  1.168.292,27   998.615,76 

Método Indireto 2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
	 Superávit	(Déficit)	do	Período	 	1.168.292,27		 	998.615,76	
 Ajustes por:
 (+) Depreciação  30.041,31   49.205,16 
 (+) Provisão para Devedores Duvidosos - -
	 (+)	Ajustes	de	exercícios	anteriores	 -	 -
 (+) Perda de Variação Cambial - -
 (-)  Ganho na Venda de Bens do Imobilizado - -
	 Superávit	(Déficit)	Ajustado	 	1.198.333,58			1.047.820,92	
 Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes  48.437,06   (651.239,56)
 Mensalidades de Terceiros  54.197,48   (651.239,56)
 Demais Contas a Receber - -
	 Títulos	e	Créditos	 -	 -
 Fornecedores de bens e serviços - -
 Despesas Antecipadas  -     -   
 Tributos a Recuperar (5.760,42)
 Despesas Antecipadas - -
 Outros Valores a Receber - -
 Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes  85.207,76   (38.140,67)
 Fornecedores de bens e serviços  18.861,79   (22.481,17)
 Obrigações com Empregados  65.267,11   (15.744,40)
 Provisões de Férias e Encargos - -
 Obrigações Fiscais  (361,14)  84,90 
 Outras Contas a Pagar - -
 Mensalidades de Terceiros - -
 Emprestimos a Terceiros   1.440,00 
Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais  1.331.978,40   358.440,69 
Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimento - -
 Aplicações Financeiras  - -
 Outros Recebimentos por Invest. Realizados  - -
 Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo  (165.322,54)  (35.530,34)
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Inves.   (165.322,54)  (35.530,34)
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financiamento - -
 Empréstimos  - -
 Outros Recebimentos por Financiamentos - -
 Pagamentos de Empréstimos - -
 Pagamentos de Arrendamento Mercantil - -
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financ.  -     -   
Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa  1.166.655,86   322.910,35 
Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período  908.781,50   -   
Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período  2.075.437,36   908.781,50 
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NO SALDO
DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  1.166.655,86   908.781,50 

   2021 2020
RECEITAS 14.528.656,66 13.739.734,38
Receitas Operacionais  14.528.656,66   13.630.181,66 
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa  - 109.552,72 
Outras Receitas e Outras Despesas
|INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  4.060.767,09   2.353.888,51 
Materiais, Energia, serviços de terceiros
e outros  4.060.767,09   2.353.888,51 
Perda/Recuperação de Valores Ativos  -     -   
Outros  -     -   
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)  10.467.889,57   11.385.845,87 
RETENÇÕES  30.041,31   49.205,16 
Depreciação, Amortização e Exaustão  30.041,31   49.205,16 
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)  10.437.848,26   11.336.640,71 
VALOR ADICIONADO RECEBID
 EM TRANSFERÊNCIA  9.255,50   12.390,44 
Resultado da Equivalência Patrimonial  -     -   
Receitas Financeiras  9.255,50   12.390,44 
Outras Receitas  -     -   
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)  10.447.103,76   11.349.031,15 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  10.447.103,76   11.349.031,15 
Pessoal e Encargos  8.253.365,36   8.443.322,14 
Despesas com Pessoal   8.253.365,36   8.443.322,14 
Encargos Sociais
Remuneração de capitais de terceiros  869.387,80   1.786.082,21 
Juros  -     -   

Outros  28.612,43   1.509.491,48 
Impostos, taxas e contribuições  121.011,04   112.359,40 
Impostos, taxas e contribuições  121.011,04   112.359,40 
Remunetação do Capital Próprio  -     -   
Juros e aluguéis - -
Juros sobre capital próprio e dividendos - -
Superavit/Déficit	do	Exercício	 	998.615,76		 	(792.689,28)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da Associação Educacional Argumento apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, 
assim	como	o	Relatório	dos	Auditores	Independentes,	referentes	ao	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2021,	em	cumprimento	às	disposições	legais,	estatutárias.	Permaneceremos	ao	inteiro	dispor	de	
V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários. São Paulo, 20 de abril de 2022. À Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 

 Patrimonio Superávit/ Total do
	 Social	 	Déficit	AC	 Patrimônio
Saldos Finais em 31.12.2019  -     668.903,83   668.903,83 
Movimentação	do	Período	 -	 -	 -
Deficit/Superativ	do	Periodo	 ‘	 998.615,76		 	998.615,76	
Saldos Finais em 31.12.2020  -     1.667.519,59   1.667.519,59 
Movimentação	do	Período	 -	 -	 -
Deficit/Superativ	do	Periodo	 	-	 1.168.292,27			1.168.292,27	
Saldos Finais em 31.12.2021  -     2.835.811,86   2.835.811,86 
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DIRETORIA

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ARGUMENTO, é uma 
associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, nos moldes do que es-
tabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Associação tem por finalidades 
sociais: a) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; b) a compreensão do ambiente natural e social, do 
sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; c) o 
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimen-
tos e habilidades e a formação de atitudes e valores; d) o fortalecimento dos vínculos da família, 
dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS -  Na elaboração das demon-
strações financeiras de 2021, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, naquilo que importa às 
questões contábeis vinculadas às organizações que integram o Terceiro Setor. Nesse sentido, 
tomou como base de referência as orientações advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES 
SEM FINS DE LUCROS, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e 
procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais 
e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulga-
das em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS - Apuração do superávit/déficit do exercício - Apuração do superávit/déficit do 
exercício - As receitas operacionais decorrentes das mensalidades e as despesas operacionais 
são reconhecidas em regime de competência de exercícios. As despesas com bolsas de estu-
dos e descontos concedidos a alunos, doações e contribuições e as receitas com subvenções 
e auxílios, são reconhecidas quando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; os recursos 
da Entidade foram aplicados em suas finalidades   institucionais, de conformidade com seu 
Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A Entidade na 
medida do possível vem adotando medidas necessárias, como redução de custo para reverter 
sua situação financeira. Ativos circulantes e passivos circulantes e a longo prazo - Os ati-
vos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos. Patrimônio 
Social - Composto pelos superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência da 
entidade e não tem capital social. Empréstimos  - Empréstimos obtidos para manutenção do 
capital de giro, junto a Served Serviços Educacionais Ltda, prestadora de serviços do colégio. 
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de Caixa estão assim 
apresentadas:
 2021 2020
Caixas 17.564,00 43.738,28
Bancos conta movimento 5.384,90 11,00
Aplicações financeiras  2.052.488,46 865.032,22
 2.075.437,36 908.781,50
5. MENSALIDADES A RECEBER - Composta por créditos gerados no decorrer dos exercícios 
e não quitadas até 31/12/2021. 
Os valores estão assim demonstrados:
 2021 2020
Mensalidades a receber 1.555.565,73 1.609.763,21
Líquido a receber 1.555.565,73 1.609.763,21
6.PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornecedores, tra-
balhistas, impostos, empréstimos/financiamentos, contribuições sociais clientes que está assim 
demonstrado:

 2021 2020
Fornecedores 24.537,19 5.675,40
Obrigações Trabalhistas 979.024,09 913.756,98
Obrigações Tributárias 11.492,19 11.853,33
Empréstimos/Mútuos 51.688,07 50.248,07
Total 1.066.741,54 981.533,78
7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezembro de 1998, 
regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as pessoas jurídicas de direito 
privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas a recolher mensalmente a cota patronal 
do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), calculada com base na isenção a ser usufruída, 
correspondente entre a relação existente do valor efetivo total das vagas cedidas, integral e 
gratuitamente e a receita bruta total apurada mensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2019 E 2018. - Para fim único e exclusivo de publicação infor-
mamos o seguinte: O benefício usufruído pela Entidade em função do gozo de sua imunidade 
constitucional, que corresponde à cota patronal do INSS, cujos montantes em 31 de dezembro 
de 2019 se encontra assim detalhado.
 2021 2020
INSS SAT 70.123.94 70.490,65
INSS PATRONAL 1.402.478,55 1.409.813,19
INSS TERCEIROS  315.557,68 317.207,97
 1.788.160,17 1.797.511,81
9.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei 12.868/2014 
e decreto nº 8.242/2014.
 2021 2020
Total das receitas 14.528.565,66 13.630.181,66
Total das assistências sociais e educacionais (4.502.433,49) (4.077.412,14)
Percentual de Aplicação 30,99% 29,91%
10. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CE-
BAS - A entidade possui a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área 
de Educação – CEBAS sob o nº 23123.001307/2011-06 deferido conforme Portaria 828 de 28 
de novembro de 2018 publicado no Diário Oficial da União e está em processo de renovação 
em analise junto ao CEBAS/MEC. 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. Aos 
Associados da: Associação Educacional Argumento  - Opinião - Examina-
mos as demonstrações Contábeis da Associação Educacional Argumento, que 
compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô-
nio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Associação Educacional Argumento, 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 praticas contábeis adotadas no Brasil e normas 
internacionais de contabilidade. Base para Opinião - Nossa auditoria foi conduz-
ida 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 Associação Educacional Argu-
mento, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-

tabilidade – 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. Ênfase - Ativo Imobilizado – NBC-TG 
27 – Não foram feitas Avaliações do Ativo imobilizado em cumprimento a norma 
e boas práticas Contábeis. A Entidade apresentou certificação de entidades be-
neficentes de assistência social (CEBAS) emitida pelo órgão competente em dez 
de 2018 com validade de três anos. E  se beneficiou da imunidade constitucional, 
que corresponde à cota patronal do INSS no valor de:    
 2.021 2.020
INSS SAT 70.123.94 70.490,65
INSS PATRONAL 1.402.478,55 1.409.813,19
INSS TERCEIROS  315.557,68 317.207,97
 1.788.160,17 1.797.511,81
Sendo que esses valores foram lançados no balanço apenas como contas de 
compensações. A Entidade apresentou um resumo onde atende os critérios das 
gratuidades de acordo com a lei 12.101/2009. No entanto não foram apresentados 
relatórios do sistema de computação. Não foram efetuados testes de recuper-
abilidade nos bens do ativo imobilizado, em virtude da administração entender 
que não existem perdas a serem contabilizadas. Outras informações que acom-
panham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor A administração da 
Associação Educacional Argumento é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demon-
strações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em nossa con-
exão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é 
ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com 
nosso conhecimentos obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar dis-
torcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que 
há uma distorção relevante no Relatório de Administração somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili-
dades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
- A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas pelo 
Brasil e no 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 demon-
strações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Associação Educacional Argumento continuar operando, divulgado, quan-
do 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 Associação Educacional Argumento ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Associação 
Educacional Argumento 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, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um ato nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demon-
strações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proced-
imentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

auditoria apropriada a 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 intencionais. Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação Educacional Argu-
mento;  Avaliamos a adequação das politicas 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 ex-
iste uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa 
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos  que existe uma incerteza significativa 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 pode levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demon-
strações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis rep-
resentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pelo 
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 (SP), 20 de abril de 2022. Francisco J. Moraes Cirino  - 
CRC - 1SP 192.297/0-8 - Responsável Técnico
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ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 

Em 10 anos, salário 
mínimo compra 5 
botijões a menos

A perda do poder 
de compra do 
brasileiro atinge 

níveis recordes no seg-
mento de combustíveis. A 
quantidade de gás de coz-
inha, de gasolina e de die-
sel que um salário mínimo 
no Brasil pode adquirir em 
2022 é a menor em mais 
de uma década. Neste ano, 
um salário mínimo compra 
apenas 11 botijões de gás 
de 13 quilos, abaixo dos 16 
botijões em 2012.

Na gasolina, em 2022, 
são em média 167 litros, 
volume inferior aos 227 li-
tros de dez anos atrás. E no 
diesel, os atuais 180 litros es-
tão muito aquém dos quase 
300 litros do período ante-
rior. O levantamento é do 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese/
subseção da Federação 
Única dos Petroleiros), com 
base em dados de preços 
de combustíveis, converti-
dos em dólar, da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP). 

“O encolhimento do 
salário mínimo, sem au-
mento real pelo terceiro 
ano seguido em 2022, se 
soma ao cenário de alta 
dos combustíveis e escala-
da da inflação, o que afeta 
o orçamento das famílias”, 
destaca o economista do 
Dieese /subseção FUP, 
Cloviomar Cararine. “Por 
trás desse péssimo des-
empenho está a política 
de preço de paridade de 

importação (PPI), im-
plantada pela Petrobras 
em outubro de 2016, com 
reajustes dos combustíveis 
com base nas cotações in-
ternacionais do petróleo, 
variação cambial e cus-
tos de importação de de-
rivados, mesmo o Brasil 
sendo autossuficiente em 
petróleo”, afirma o co-
ordenador-geral da FUP, 
Deyvid Bacelar.

Bacelar cita que, de outu-
bro de 2016 a março de 2022, 
a gasolina nas refinarias acu-
mulou reajustes de 157,3%, o 
diesel de 157,6% e o GLP de 
349,3%, segundo dados da 
Petrobrás, elaborados pelo 
Dieese/FUP. No mesmo 
período, o salário mínimo 
subiu apenas 37,7%. “É o 
resultado da política de em-
pobrecimento galopante do 
brasileiro, executada pelo 
governo federal”, diz Bacelar.

Em uma comparação do 
poder de compra de com-
bustíveis em diferentes 
países, o estudo revela que o 
brasileiro precisa empenhar 
21% do salário mínimo para 
adquirir 35 litros de gasolina. 
“É um dos percentuais mais 
elevados do mundo”, ob-
serva o coordenador-geral da 
FUP. Isso significa que o Bra-
sil, embora grande produtor 
mundial de petróleo e deriva-
dos, é o quarto pior colocado 
(atrás da Venezuela, Ucrânia 
e África do Sul), num ranking 
de 40 países classificados de 
acordo com o poder de com-
pra de combustíveis de seus 
salários mínimos, em março 
último.
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ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL GIANGIACOMO CNPJ: 07.104.361/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO 2021 2020
Circulante  1.345.171,49   922.912,91 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  114.351,40   203.175,32 
  Caixa  10.183,42   10.183,42 
  Banco C/Movimento 
 Recursos sem Restrição   20,00   20,00 
  Aplicações Financeiras 
  Recursos sem Restrição  104.147,98   192.971,90 
 Créditos a Receber  1.230.820,09   719.737,59 
  Mensalidades de Terceiros  923.139,25   681.920,48 
  Adiantamentos a Funcionários  54.476,82   7.612,24 
 Depósitos Judiciais  253.204,02   30.204,87 
 Outros Créditos  -     -   
Não Circulante  80.806,01   73.999,05 
  Realizável a Longo Prazo  -     -   
Investimentos  9.300,46   9.300,46 
Investimentos Permanentes  9.300,46   9.300,46 
  Imobilizado  62.110,55   64.698,59 
Máquinas e Equipamentos  252.810,67   236.934,67 
(-) Depreciações  (190.700,12)  (172.236,08)
Intangivel   9.395,00   -   
TOTAL DO ATIVO  1.425.977,50   996.911,96 

PASSIVO 2021 2020
 Circulante  3.209.636,61   647.657,92 
Exigível a Curto Prazo  3.209.636,61   647.657,92 
  Fornecedores de bens e serviços  -     -   
Obrigações Trabalhistas  536.281,36   518.229,19 
  Obrigações Tributarias  1.670,81   1.339,08 
Otras Obrigações  2.588.876,82   7.612,24 
Parcelamentos de Tributos  82.807,62   120.477,41 
Provisões - -
Não Circulante  -     -   
Exigível a Longo Prazo  -     -   
Obrigações
   Patrimônio Social  (1.783.659,11)  349.254,04 
      Superávit ou Déficit Acumulado  349.254,04   (48.556,27)
      Superávit ou Déficit do Exercicio  (2.132.913,15)  397.810,31 
TOTAL DO PÁSSIVO  1.425.977,50   996.911,96 

   2021 2020
RECEITAS  8.398.606,21   14.517.485,14 
RECEITAS OPERACIONAIS 
 Sem Restrição  13.155.737,15   18.473.427,18 
 Programa (Atividades) de Educação  13.155.737,15   18.044.991,66 
  Mensalidades  13.155.737,15   18.044.991,66 
  Bolsas  4.757.437,68   3.978.408,20 
(-) Gratuidades  (4.757.437,68)  (3.978.408,20)
  Rendimentos Financeiros  -     -   
  Outras Receitas Operacionais  -     428.435,52 
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS  (8.942.331,58)  (6.959.853,95)
 Com Programas (Atividades)  (8.942.331,58)  (6.959.853,95)
  Educação Salarios  (4.184.893,90)  (2.981.445,75)
  Gratuidades Concedidas  (4.757.437,68)  (3.978.408,20)
RESULTADO BRUTO  4.213.405,57   11.513.573,23 
DESPESAS OPERACIONAIS  (6.303.034,24)  (11.060.244,47)
Salários  (1.931.597,74)  (2.668.629,30)
Encargos Sociais  -     (648,24)
Serviços Prestados - PJ  (369.078,28)  (234.168,45)
Depreciação e Amortização  (18.464,04)  (19.283,36)
Comunicação  (58.999,36)  (125.989,57)
Aluguéis  (1.169.938,97)  (858.530,75)
Manutenção  (141.606,46)  (232.410,81)
Materiais Didaticos  (1.428.651,49)  (2.088.220,30)
Cessão de Direitos  -     -   
Impostos e Taxas  (381.710,84)  (279.413,45)
Outras Despesas  (802.987,06)  (4.552.950,24)
Resultado Financeiro  (42.977,74)  (33.052,29)
 Receitas Financeiras  306,74   22.466,16 
 Despesas Financeiras  (43.284,48)  (55.518,45)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO  (2.132.913,15)  397.810,31 

Método Indireto 2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 
 Superávit (Déficit) do Período (2.132.913,15) 397.810,31
 Ajustes por: 
  (+) Depreciação  18.464,04   15.111,12 
  (+) Amortização  -     -   
  (+) PCLD  -     -   
  (+) Ajustes Patrimonias        
 Superávit (Déficit) Ajustado (2.114.449,11) 412.921,43
 Aumento (Diminuição) nos
 Ativos Circulantes (511.082,50) (346.886,93)
  Mensalidades de Terceiros  (241.218,77)  (339.274,69)
  Adiantamentos a Fornecedores -  (7.612,24)
  Títulos e Créditos  (46.864,58) 
 Empréstimos e Financiamentos a Receber 
 Adiantamento a Empregados  (222.999,15) 
 Aumento (Diminuição) nos Passivos Circ. 2.561.978,69 41.991,28
 Fornecedores de bens e serviços  - (1.118,18)
 Obrigações com Empregados  18.052,17   73.111,13 
 Obrigações Tributárias  (37.338,06)  (320,24)
 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 
 Recursos de Projetos em Execução  -     -   
 Recursos de Convênios em Execução  -     -   
 Subvenções e Assistências Governamentais  -     -   
 Outras Obrigações a Pagar  - 7.496,08 
 Receitas Antecipadas - -
 Demais Contas  2.581.264,58   (37.177,51)
Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais (63.552,92) 108.025,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 
 Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo  (25.271,00) 
  Baixa de Bens e Direitos  -     -   
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Invest.       (88.823,92) 108.025,78
Caixa e Equiv de Caixa no Início do Período  203.175,32   95.149,54 
Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período  114.351,40   203.175,32 
Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa (88.823,92) 108.025,78

RECEITAS 2021 2020
Receitas Operacionais  13.155.737,15   14.066.583,46 
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa  -     -   
Outras Receitas e Outras Despesas - -
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  7.559.067,07   3.253.134,31 
Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros  2.801.629,39   3.253.134,31 
Perda/Recuperação de Valores Ativos  4.757.437,68   -   
Outros - -
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)  5.596.670,08   10.813.449,15 
RETENÇÕES  18.464,04   19.283,36 
Depreciação, Amortização e Exaustão  18.464,04   19.283,36 
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO - -
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)  5.578.206,04   10.794.165,79 
VALOR ADICIONADO RECEBIDO - -
EM TRANSFERÊNCIA  306,74   450.901,68 
Resultado da Equivalência Patrimonial  -     -   
Receitas Financeiras  306,74   22.466,16 
Outras Receitas -  428.435,52 
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)  5.578.512,78   11.245.067,47 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  5.578.512,78   11.245.067,47 
Pessoal e Encargos  6.116.491,64   5.650.723,29 
Despesas com Pessoal   6.116.491,64   5.650.723,29 
Encargos Sociais - -
Remuneração de capitais de terceiros  1.213.223,45   4.917.120,42 
Juros/Multas/Tarifas  43.284,48   4.058.589,67 
Aluguéis  1.169.938,97   858.530,75 
Outros - -
Impostos, taxas e contribuições  381.710,84   279.413,45 
Impostos, taxas e contribuições  381.710,84   279.413,45 
Remunetação do Capital Próprio  -     -   
Juros e aluguéis - -
Juros sobre capital próprio e dividendos - -
Superavit/Déficit do Exercício (2.132.913,15) 397.810,31

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL GIANGIACOMO, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas 
Explicativas, assim como o Relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro 
dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários. São Paulo, 26 de abril de 2022. À Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 

 Superávit/ Total do
  Déficit AC Patrimônio
SSaldos Iniciais em 31.12.2019  (48.556,27)  (48.556,27)
Movimentação do Período  -     -   
Superávit/Déficit do Período  397.810,31   397.810,31 
Recursos de Superávit com Restrição -  -   
Transferência de Superavit
de Recursos sem Restrição  -     -   
Saldos Finais em 31.12.2020  349.254,04   349.254,04 
Movimentação do Período -  -   
Superávit/Déficit do Período  (2.132.913,15)  (2.132.913,15)
Recursos de Superávit com Restrição  -  - 
Saldos Finais em 31.12.2021  (1.783.659,11)  (1.783.659,11)

Renata Soares Macedo - 
Contadora 

CRC 1SP-299.611/O-0

ANTONIO GIANGIACOMO
PRESIDENTE - CPF 

002.446.788/04  

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Descrição 2021 2020
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO  (2.132.913,15)  397.810,31 
Outros Componentes do Resultado Abrangente
. Variação do Valor Justo do Ativo
Financeiro Disponível para Venda
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes
do Resultado Abrangente
Total
RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCICIO  (2.132.913,15)  397.810,31 

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL GIANGIÁCO-
MO, é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, 
nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. 
A Associação tem por finalidades sociais: a) Organizar, manter e desenvolver a 
educação e a instrução, em todos os seus níveis e graus, nos termos dos princípios 
consignados na legislação respectiva; b) Contribuir para o desenvolvimento da cul-
tura, da pesquisa científica, da tecnologia e do ensino no Brasil; c) Contribuir para o 
desenvolvimento da solidariedade humana, através do aperfeiçoamento do homem 
e da preservação da cultura brasileira, inspirada nos princípios, morais, cívicos e 
democráticos; d) Realizar ou participar de congressos, seminários, conferências, 
excursões e reuniões com finalidade educacionais, culturais e sociais. 2.APRE-
SENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração das demon-
strações financeiras de 2021, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, naquilo que 
importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram o Terceiro 
Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações advindas da 
NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada pela Resolução 
CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos específicos de aval-
iação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação 
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em 
nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS - Apuração do superávit/déficit do exercício - Apuração do su-
perávit/déficit do exercício - As receitas operacionais decorrentes das mensali-
dades e as despesas operacionais são reconhecidas em regime de competência 
de exercícios. As despesas com bolsas de estudos e descontos concedidos a 
alunos, doações e contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, são 
reconhecidas quando dos efetivos pagamentos ou recebimentos; Os recursos da 
Entidade foram aplicados em suas finalidades   institucionais, de conformidade 
com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos Pat-
rimoniais. A Entidade na medida do possível vem adotando medidas necessárias, 
como redução de custo para reverter sua situação financeira. Ativos circulantes 
e passivos circulantes e a longo prazo - Os ativos circulantes são demonstrados 
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. 
Os passivos circulantes e não circulante são demonstrados por valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos. Patrimô-
nio Social - Composto pelos superávits e déficits obtidos ao longo do período de 
existência da entidade e não tem capital social. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de Caixa estão assim apresentados:
 2021 2020
Caixas 10.183,42 10.183,42
Bancos conta movimento 20,00 20
Aplicações financeiras  104.147,98 84.946,12
 114.351,40 203.175,32
5.MENSALIDADES A RECEBER - Composta por créditos gerados no decorrer 
dos exercícios e não quitadas até 31/12/2022. 
Os valores estão assim demonstrados:
 2021 2020
Mensalidades a receber 923.139,25 681.920,48
Líquido a receber 923.139,25 681.920,48
6.PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornece-
dores, trabalhistas, impostos, contribuições sociais e creditos antecipados por 
clientes que está assim demonstrado:
 2021 2020
Fornecedores 0,00  0,00 
Obrigações fiscais 1.670,81   1.339,08
Obrigações trabalhistas  536.281,36   518.229,19 
Outras Obrigações        2.588.876,82         7.612,24 
Parcelamento de Impostos     82.807,62  120.477,41 
 3.209.636,61 647.657,92
7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezem-
bro de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as 
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas 
a recolher mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro 
Social), calculada com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a 
relação existente do valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente 
e a receita bruta total apurada mensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2021 E 2020. - O benefício usufruído pela Enti-
dade em função do gozo de sua imunidade constitucional, que corresponde à cota 
patronal do INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 2020 e de 2021 foram 
de R$1.244.037,59 de R$ 1.344.233,01, respectivamente. 9.GRATUIDADES 
- Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento as leis 12.101/2009 e 
12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014.
 2021 2020
Total das receitas 13.155.737,15 14.066.583
Bolsas de estudos a alunos 2.393.317,00 3.978.408
Total das assistências sociais e educacionais -2.393.317,00 -3.978.408
Percentual de Aplicação 18.19% 28,28%

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES  Relatório do Auditor Independen-
te sobre as Demonstrações Contábeis.  AOS ASSOCIADOS DA  ASSOCIAÇÃO ED-
UCACIONAL GIANGIÁCOMO.   Opinião Com Ressalva  Examinamos as demon-
strações Contábeis da Associação Educacional Giangiacomo., que compreendem o 
balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito 
na seção “Base para opinião com ressalvas” as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira da Associação Educacional Giangiácomo.  Em 31 de dezembro de 2021, o de-
sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  Opinião com Ressalvas A 
Empresa vem fazendo negociações financeiras, fazendo e pegando empréstimos, a outras 
entidades, fugindo assim do seu objetivo social. Sendo que estas transações não possuem 
nenhum documento de suporte.  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 “Respons-
abilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Associação Educacional Giangiácomo. De acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas Profissionais emitidas 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante 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 represen-
tações intencionais.  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Associação Educacional Giangiácomo.  Avaliamos a adequação das politicas 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 cau-
sar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Asso-
ciação Educacional Giangiácomo. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa 
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 audito-
ria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras pode levar 
a Associação Educacional Giangiácomo a não mais se manter em continuidade operacio-
nal.  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações con-
tábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corre-
spondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.  Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a re-
speito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das con-
statações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  São Paulo (SP), 22 de 
abril de 2022. Francisco J. Moraes Cirino - CRC - 1SP 192.297/0-8 - Re-
sponsável Técnico 

pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabi-
lidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  Ênfase Ativo Imobiliza-
do – NBC-TG 27 – Não foram feitas Avaliações do Ativo imobilizado em cumprimento a 
norma e boas práticas Contábeis.  Não foram apresentados alvarás de entidade filantrópi-
cas emitidos pelos órgãos competentes. Apesar de a entidade ter requerido em 
04/05/2011, e feito um novo requerimento para o MEC – Ministério da Educação e Cultura 
em 29/04/2014. Foi recebida uma certidão em 12/08/2015 apenas informando que os 
processos estão em analise, com validade de seis meses.  No entanto a Administração 
optou pelo não recolhimento do INSS patronal no montante de R$ 1.244.037,59 em 2020 
foi de R$ 1.344.233,01,, fato que poderá prejudicar sua continuidade caso tenha que 
recolhe-los com multas e juros, sendo que esses valores foram lançados no balanço 
apenas como contas de compensações.   Não foram efetuados testes de recuperabilidade 
nos bens do ativo imobilizado, em virtude da administração entender que não existem 
perdas a serem contabilizadas.  Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do Auditor  A administração da Associação Educacional Giangiáco-
mo. é responsável por essas e outras informações que compreendem o Relatório da Ad-
ministração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em nossa conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa re-
sponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção 
relevante no Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito.   Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis  A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as praticas con-
tábeis adotadas pelo Brasil e  pelos controles internos que ela determinou como necessári-
os 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 Associação 
Educacional Giangiácomo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Associação Educacional Giangiácomo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gov-
ernança da Associação Educacional Giangiácomo, são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  Responsabil-
idades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um ato nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consid-
eradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis.  Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profission-
al, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada a 

Siderúrgicas puxam 
Ibovespa, que 
acompanhou o exterior

Nesta quarta-fei-
ra, o Ibovespa 
a c o m p a n h o u 

o movimento das princi-
pais bolsas europeias, que 
fecharam o pregão com 
um tom de otimismo ape-
sar das ameaças russas de 
corte de gás no continente, 
avalia Rob Correa, analista 
de investimentos CNPI. 
O índice, após 7 pregões 
negativos seguidos, avan-
çou 1,01% na sessão, to-
talizando 109.317,32 pon-
tos. 

Segundo ele, a alta foi 
puxada pelas siderúrgicas. 
“No ponto mais alto da ses-
são, CSN subiu 6,32%, Ger-
dau aumentava 7,25%, Vale 
avançava 5,62% e Usiminas, 
3,34%”, citou. 

China

Na avaliação sele, o 
avanço dos papéis das 
siderúrgicas refletiu o 
contexto da China, em 
que os preços do minério 
de ferro se recuperaram 
devido à melhora da per-
cepção sobre impactos do 
impacto da Covid-19 nos 
indicadores econômicos 
chineses. Além disso, o 
comunicado por parte do 
governo chinês de que irá 
ampliar projetos de con-
strução de infraestrutura 
para impulsionar o cresci-
mento econômico do país 

pautou a boa performance 
do setor.

Dólar estável

“Observamos ainda 
um desempenho instável 
do dólar, que opera em 
uma queda de 0,81%, 
posicionando-se no pa-
tamar de R$ 4,95. Esse 
recuo, após um salto de 
2% no dia de ontem, de-
rivou de um movimento 
de cautela do mercado 
internacional com rela-
ção ao anúncio da Rús-
sia de que cortaria ainda 
hoje o fornecimento de 
gás natural de países que 
não pagassem pela im-
portação do recurso em 
rublos, começando por 
Polônia e Bulgária”, disse 
o analista.

“A meu ver, a febre 
de otimismo do mer-
cado brasileiro derivou 
também da divulgação 
da prévia da inflação 
referente ao mês de abril 
(IPCA-15). Os números, 
apesar de apresentarem 
a maior alta desde 1995, 
saíram abaixo do espera-
do pelo mercado. A infla-
ção do mês atingiu 1,73% 
frente uma alta de 0,95% 
do mês anterior. Em 12 
meses, o incremento acu-
mulado é de 12,03%”, 
destacou.
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ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BRASILIA DE SÃO PAULO CNPJ - 09.053.917/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO 2021 2020
Circulante  2.653.385,04   2.320.850,86 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  1.618.836,78   1.669.931,68 
  Caixa  -     -   
  Banco C/Movimento
 Recursos sem Restrição   331.696,97   356.355,35 
  Aplicações Financeiras
 Recursos sem Restrição  1.287.139,81   1.313.576,33 
  Créditos a Receber  1.034.548,26   650.919,18 
  Mensalidades de Terceiros  770.518,67   616.150,87 
  Adiantamentos Diversos  229.261,28   -   
Impostos a Compensar / Recuperar  34.768,31   34.768,31 
Não Circulante  1.113.809,86   894.807,85 
 Realizável a Longo Prazo  1.113.809,86   894.807,85 
 Imobilizado  1.113.809,86   894.807,85 
  Bens sem Restrição  2.137.988,30   1.665.353,29 
  (-) Depreciação Acumulada  (1.024.178,44)  (770.545,44)
Intangível  -     -   
ATIVO  3.767.194,90   3.215.658,71 

PASSIVO 2021 2020
 Circulante  2.744.407,12   2.639.636,71 
  Fornecedores de bens e serviços  814.682,98   591.032,75 
  Obrigações com Empregados  1.781.197,49   1.720.446,93 
  Impostos Retidos s/ Serviços  4.508,58   3.560,30 
Eprestimos Bancarios  -     177.048,49 
  Parcelamento de Impostos  144.018,07   147.548,24 
 Não Circulante  640.156,90   791.882,90 
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar  -     -   
  Parcelamentos de Tributos  640.156,90   791.882,90 
 Patrimônio Social  382.630,88   (215.860,90)
  Superávit ou Déficit Acumulado  (215.860,90)  (963.936,38)
  Superávit ou Déficit do Exercicio  598.491,78   748.075,48 
PASSIVO  3.767.194,90   3.215.658,71 

RECEITAS OPERACIONAIS 2021 2020
RECEITAS  19.916.827,94   20.553.726,10 
RECEITAS OPERACIONAIS 
 Sem Restrição  27.324.303,43   27.195.125,61 
  Programa (Atividades)
 de Educação  -     -   
 Receitas de Serviços Prestados  19.856.967,28   20.475.891,14 
  Gratuidades/Bolsas  7.467.336,15   6.719.234,47 
  Rendimentos Financeiros  -     -   
CUSTOS E DESPESAS
OPERACIONAIS  (15.569.781,19)  (15.104.960,78)
       Com Programas (Atividades)  -     -   
             Educação  -     -   
Despesas c/ pessoal (docente)  (8.102.445,04)  (8.444.554,16)
             (-) Gratuidades Concedidas  (7.467.336,15)  (6.719.234,47)
Outras Receitas Operacionais  -     58.827,85 
RESULTADO BRUTO  11.754.522,24   12.090.164,83 
DESPESAS OPERACIONAIS  (11.126.318,47)  (11.241.263,10)
Salários  (1.618.936,75)  (778.875,17)
Encargos Sociais  -     -   
Serviços Prestados - PJ  (1.094.502,48)  (1.330.919,28)
Depreciação e Amortização  (253.633,00)  (197.930,28)
Comunicação  (969.483,94)  (61.658,16)
Aluguéis  (2.177.018,62)  (2.489.640,74)
Manutenção  (280.790,66)  (352.548,25)
Materiais Didaticos  (1.748.337,65)  (2.005.569,68)
Cessão de Direitos  (1.025.999,32)  (2.936.500,00)
Impostos e Taxas  (688.514,27)  (495.749,74)
Outras Despesas  (1.269.101,78)  (591.871,80)
Resultado Financeiro  (29.711,99)  (100.826,25)
  Receitas Financeiras  59.860,66   19.007,11 
  Despesas Financeiras  (89.572,65)  (119.833,36)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO  598.491,78   748.075,48 

Método Indireto 2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
 Superávit (Déficit) do Período  598.491,78   -   
 Ajustes por:
  (+) Depreciação  253.633,00   197.930,28 
  (+) PCLD
 Superávit (Déficit) Ajustado  852.124,78   197.930,28 
 Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes  (383.629,08)  (153.754,80)
  Mensalidades de Terceiros  (154.367,80)  (209.875,40)
  Adiantamentos diversos  (229.261,28)  56.120,60 
  Tributos a Recuperar
  Despesas Antecipadas
 Aumento (Diminuição) nos Passivos Circ.  130.092,90   733.799,94 
 Fornecedores de bens e serviços  223.650,23   355.392,67 
  Obrigações com Empregados  60.750,56   534.824,55 
  Obrigações Tributárias  418,60   1.188,15 
  Outras Obrigações a Pagar  529,68   (2.583,01)
  Adiantamento de Clientes
  Parcelamentos  (155.256,17)  (155.022,42)
  Parcelamentos L.P.
Caixa Líq. Gerado pelas Ativi. Operacionais  598.588,60   777.975,42 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
  Recursos Recebidos pela Venda de Bens 
  Outros Receb. por Investimentos Realizados 
  Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo  (472.635,01)  (279.803,93)
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Invest.   (472.635,01)  (279.803,93)
Pagamento de Emprestimos  (177.048,49)  (177.604,29)
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financ.  (177.048,49)  (177.604,29)
Caixa Líq. Consumido pelas Ativi. de Financ.  -     -   
Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa  (51.094,90)  320.567,20 
Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período  1.669.931,68   -   
Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período  1.618.836,78   1.669.931,68 
AUMENTO NO SALDO DE CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA  (51.094,90)  1.669.931,68 

 2021 2020
RECEITAS 19.856.967,28 20.475.891,14
Receitas Operacionais  19.856.967,28   20.475.891,14 
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa
Outras Receitas e Outras Despesas  -     -   
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  5.194.932,98   4.266.461,22 
Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros  5.194.933   4.266.461 
Perda/Recuperação de Valores Ativos  -   - 
Outros
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)  14.662.034,30   16.209.429,92 
RETENÇÕES  253.633,00   197.930,28 
Depreciação, Amortização e Exaustão  253.633,00   197.930,28 
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)  14.408.401,30   16.011.499,64 
VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA  59.860,66   77.834,96 
Resultado da Equivalência Patrimonial  -   - 
Receitas Financeiras  59.860,66   19.007,11 
Outras Receitas  58.827,85 
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)  14.468.261,96   16.089.334,60 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  14.468.261,96   16.089.334,60 
Pessoal e Encargos  9.721.381,79   9.223.429,33 
Despesas com Pessoal   9.721.381,79   9.223.429,33 
Encargos Sociais
Remuneração de capitais de terceiros  3.459.874,12   5.622.080,05 
Juros  256.856,18 
Aluguéis  2.177.018,62   2.489.640,74 
Outros  1.025.999,32   3.132.439,31 
Impostos, taxas e contribuições  688.514,27   495.749,74 
Impostos, taxas e contribuições  688.514,27   495.749,74 
Remunetação do Capital Próprio  - 
Juros e aluguéis
Juros sobre capital próprio e dividendos
Superavit/Déficit do Exercício  598.491,78   748.075,48 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da Associação Educacional Brasília de São Paulo apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas 
Explicativas, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro 
dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários. São Paulo, 25 de abril de 2022. À Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 

 Patrimonio Superávit/ Total do
 Social  Déficit AC Patrimônio
Saldos em 31.12.2019 -  (963.936,38)  (963.936,38)
Movimentação do Período   
Superávit/Déficit do Período -  748.075,48   748.075,48 
Ajuste de Exercicios Anteriores   
Saldos em 31.12.2020 -  (215.860,90)  (215.860,90)
Movimentação do Período   
Superávit/Déficit do Período   598.491,78   598.491,78 
Ajuste de Exercicios Anteriores   
Saldos em 31.12.2021 -  382.630,88   382.630,88 

Renata Soares Macedo - 
Contadora 

CRC 1SP-299.611/O-0

Ayako Kuba Sakamoto
PRESIDENTE - CPF: 

688.304.758-15

DIRETORIA

1.CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BRASIL-
IA, é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômi-
ca, nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 
53 a 61. A Associação tem por finalidades sociais: a) Organizar, manter 
e desenvolver a educação e a instrução, em todos os seus níveis e graus, 
nos termos dos princípios consignados na legislação respectiva; b) Contribuir 
para o desenvolvimento da cultura, da pesquisa científica, da tecnologia e do 
ensino no Brasil; c) Contribuir para o desenvolvimento da solidariedade hu-
mana, através do aperfeiçoamento do homem e da preservação da cultura 
brasileira, inspirada nos princípios, morais, cívicos e democráticos; d) Realizar 
ou participar de congressos, seminários, conferências, excursões e reuniões 
com finalidade educacionais, culturais e sociais. 2.APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração das demonstrações 
financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, naquilo que 
importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram o 
Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações 
advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprova-
da pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimen-
tos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações pat-
rimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações 
mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade 
de lucro. 3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - Apuração do superávit/
déficit do exercício - Apuração do superávit/déficit do exercício - As receitas 
operacionais decorrentes das mensalidades e as despesas operacionais são 
reconhecidas em regime de competência de exercícios. As despesas com bol-
sas de estudos e descontos concedidos a alunos, doações e contribuições e 
as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas quando dos efetivos 
pagamentos ou recebimentos; os recursos da Entidade foram aplicados em 
suas finalidades   institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, 
demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A Entidade 
na medida do possível vem adotando medidas necessárias, como redução de 
custo para reverter sua situação financeira. Ativos circulantes e passivos 
circulantes e a longo prazo - Os ativos circulantes são demonstrados pelos 
valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores con-
hecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos. 
Patrimônio Social - Composto pelos superávits e déficits obtidos ao longo 
do período de existência da entidade e não tem capital social. Empréstimos  
- Empréstimos obtidos para manutenção do capital de giro, com incidência 
de taxas de juros de mercado, junto a Instituição financeira credora para pa-
gamento em 36 parcelas do saldo devedor, e que no próximo exercício de 
2022 serão quitadas. 4.CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os 
Equivalentes de Caixa estão assim apresentadas:
 2021 2020
Bancos conta movimento 331.696,97 356.355,35
Aplicações financeiras  1.287.139,81 1.313.576,33
 1.618.836,78 1.669.931,68
5.MENSALIDADES A RECEBER
Composta por créditos gerados no decorrer dos exercícios e não quitadas até 
31/12/2021.  Os valores estão assim demonstrados:
 2021 2020
Mensalidades a receber 770.518,67 616.150,87
Líquido a receber 770.518,67 616.150,87
6.ADIANTAMENTOS - São compostos por valores adiantados a funcionári-
os, fornecedores, empréstimos a terceiros, tributos e recuperar e estão assim 
demonstrados:
 2021 2020
Adiantamento a fornecedores 227.409,25 0,00
 227.409,25 0,00
7.PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a 
fornecedores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/finan-
ciamentos, contribuições sociais e creditos antecipados por clientes que está 
assim demonstrado: 2021 2020
Fornecedores 814.682,98 591.032,75
Obrigações trabalhistas 1.781.197,49 1.720.446,93
Obrigações fiscais 3.978,90 3.560,30
Empréstimos e Financiamentos 177.048,49 177.048,49
Outras Contas a Pagas 529,68
Parcelamento 144.018,07 147.548,24
 2.744.407,12 2.639.636,71
8.PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - São compostos por tributos tra-
balhistas e empréstimos bancários, que foram parcelados e que serão quita-
dos até o final do exercício seguinte e estão assim demonstrados:
 2021 2020
Parcelamentos de Tributos 640.156,90 791.882,90
 640.156,90 791.882,90
9.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de 
dezembro de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril 
de 1999, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram 
a ser obrigadas a recolher mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto 
Nacional de Seguro Social), calculada com base na isenção a ser usufruída, 
correspondente entre a relação existente do valor efetivo total das vagas ce-
didas, integral e gratuitamente e a receita bruta total apurada mensalmente. 
10.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2021 
E 2020. Para fim único e exclusivo de publicação informamos o seguinte: O 
benefício usufruído pela Entidade em função do gozo de sua imunidade con-
stitucional, que corresponde à cota patronal do INSS, cujos montantes em 31 
de dezembro de 2021 se encontra assim detalhado.
 2021 2020
INSS SAT 79.945,92 76.613,22
INSS PATRONAL 1.598.918,60 1.532.264,78
INSS TERCEIROS  359.756,50 344.759,57
 2.038.621,02 1.953.637,57
11.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a 
lei 12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
 2021 2020
Total das receitas 19.856.967,28 20.475.982,51
Total das assistências sociais
e educacionais (4.774.504,99) (4.802.318,75)
Percentual de Aplicação 24,04% 23,45%
12. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - CEBAS - A Entidade obteve a ren-
ovação do Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na 
área da Educação em 16/07/2020.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMON-
STRAÇÕES CONTÁBEIS. AOS ASSOCIADOS DA: ASSOCIAÇÃO EDU-
CACIONAL BRASÍLIA DE SÃO PAULO. - Opinião  Examinamos as demon-
strações Contábeis da Associação Educacional Brasília de São Paulo. que 
compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis.  Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Associação Educacional Brasília de São 
Paulo. 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 prat-
icas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de contabilidade.  
Base para Opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas 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 Associação Educacional Brasília de São 
Paulo. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  Ênfase 
Ativo Imobilizado – NBC-TG 27 – Não foram feitas Avaliações do Ativo imobi-
lizado em cumprimento a norma e boas práticas Contábeis.  Gratuidades A 
Entidade possui Certificado de entidade Filantrópica deferido em 16/06/2020 
com validade de três anos e a entidade se beneficiou do INSS patronal no 
montante de:
 2021 2020
INSS SAT 79.945,92 76.613,22
INSS PATRONAL 1.598.918,60 1.532.264,78
INSS TERCEIROS  359.756,50 344.759,57
 2.038.621,02 1.953.637,57
Sendo que esses valores foram lançados no balanço como contas de com-
pensações.  Não foram efetuados testes de recuperabilidade nos bens do 
ativo imobilizado, em virtude da administração entender que não existem 
perdas a serem contabilizadas.  Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do Auditor A administração da Asso-
ciação Educacional Brasília de São Paulo. é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em nossa conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as 
demonstrações contábeis ou com nossos conhecimentos obtidos na audito-
ria ou de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no 
Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não te-
mos nada a relatar a este respeito.  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 praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no 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 Associação 
Educacional Brasília de São Paulo. continuar operando, divulgado, 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 Associação Educacional Brasília 
de São Paulo. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternati-
va realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Associação Educacional Brasília de São Paulo. são aque-
les 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, estão livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um ato 
nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspecti-
va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso:  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada a 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 intencionais.  Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Associação Educacional Brasília 
de São Paulo.  Avaliamos a adequação das politicas 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 capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos  que existe 

uma incerteza significativa 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 pode 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 ob-
jetivo 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 (SP), 26 de abril de 2022. Francisco J. 
Moraes Cirino CRC - 1SP 192.297/0-8 - Responsável Técnico 

NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 02.084.220/0001-76

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

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Numeral 80 Participações S.A. (“Companhia”) relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Durante o exercício de 2021, a Companhia realizou somente operações administrativas. A Assembleia Geral 
Extraordinária de acionistas, realizada em 19 de dezembro de 2011, deliberou sobre a nova denominação social de Santos-Brasil S.A., que passou a ser chamada Numeral 80 Participações S.A.. De acordo com o Fato Relevante publicado no dia 15 de setembro de 2011, foi aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária a cisão parcial da Santos Brasil S.A. e a incorporação da parcela cindida na sua controladora, Santos Brasil Participações S.A., consistindo a parcela cindida em todos os bens móveis, imóveis, direitos e obrigações da Companhia. Em 22 de setembro de 2020, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) 
deferiu por meio do Ofício 179/2020/CVM/SEP de 2020, o pedido de cancelamento de registro emissor - categoria “A” da Companhia, passando a ser a partir desta data uma Companhia de capital fechado.

São Paulo, 26 de abril de 2022
A Administração

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 estão disponíveis eletronicamente no endereço: https://monitormercantil.com.br/impresso/. O referido relatório do auditor 
independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 26 de abril de 2022, sem modificações.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 
 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
1. Contexto Operacional: A Numeral 80 Participações S.A. (“Companhia”), domiciliada no Brasil, com 
sede em São Paulo, tem por objeto a participação em outras sociedades. Em setembro de 2011, 
ocorreu a cisão de 99,99% de seu patrimônio líquido. Após a citada cisão, a Companhia teve as suas 
atividades operacionais transferidas para a controladora Santos Brasil Participações S.A. A 
Administração, neste momento, não tem intenção que essa Companhia tenha uma atividade 
operacional, portanto, se encontra em fase dormente. Consequentemente, a geração de caixa da 
Companhia depende do suporte financeiro da controladora. No futuro, a Companhia pode se beneficiar 
da estrutura acionária existente (estrutura de capital composta de 2/3 ações preferenciais e 1/3 ações 
ordinárias). Em 22 de setembro de 2020, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) deferiu por meio do 
Ofício 179/2020/CVM/SEP de 2020, o pedido de cancelamento de registro emissor - categoria “A” da 
Companhia, passando a ser a partir desta data uma Companhia de capital fechado. 2. Base de 
Preparação: a) Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras foram 

preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações 
financeiras foi autorizada pela Diretoria em 26 de abril de 2022. Conforme artigo 176, parágrafo 6º da 
Lei nº 6.404/76, a Companhia fica desobrigada a apresentar a demonstração dos fluxos de caixa em 
suas demonstrações financeiras. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela 
Administração na sua gestão. b) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações 
financeiras são apresentadas em real - R$, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as 
informações financeiras apresentadas em real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. c) Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico. d) Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas 
demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 

Diretoria

Antonio Carlos Duarte Sepúlveda
Diretor-Presidente e Diretor de Operações

Daniel Pedreira Dorea
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores

Ricardo dos Santos Buteri
Diretor Comercial

Thiago Otero Vasques - CRC nº 1 SP 238735/O-0 - Contador

Balanço Patrimonial para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Ativo Nota explicativa 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 77 168
Outros ativos 1 –
Total do ativo circulante 78 168
Não Circulante
Bloqueios judiciais 6 6 6
Outros ativos 1 –
Total do ativo não circulante 7 6
Total do Ativo 85 174

Passivo e Patrimônio Líquido Nota explicativa 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Fornecedores 2 –
Salários e obrigações sociais 1 –
Total do passivo circulante 3 –
Patrimônio Líquido
Capital social 7 1.430 1.430
Prejuízos acumulados (1.348) (1.256)
Total do patrimônio líquido 82 174
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 85 174

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo básico por ação)

Nota 
explicativa 31.12.2021 31.12.2020

Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas 8 (92) (133)
Total (92) (133)
Prejuízo Operacional Antes do Resultado Financeiro (92) (133)
Prejuízo Antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social (92) (133)
Prejuízo do Exercício (92) (133)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) do exercício (92) (133)
(Aumento) nos ativos operacionais:
 Outros ativos (2) 1
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 2 –
 Salários e obrigações sociais 1 (1)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (91) (133)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital – 100
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento – 100
(Redução) de caixa e equivalentes de caixa (91) (33)
  Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 168 201
  Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 77 168
(Redução) de caixa e equivalentes de caixa (91) (33)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
31.12.2021 31.12.2020

Prejuízo do Exercício (92) (133)
Outros resultados abrangentes – –
Total do Resultado Abrangente do Exercício (92) (133)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota  
explicativa

Capital  
social

Prejuízos  
acumulados

Total do  
Patrimônio  

líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 7 1.330 (1.123) 207
Aumento de capital - RCA 03.03.2020 100 – 100
Prejuízo do exercício – (133) (133)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 7 1.430 (1.256) 174
Prejuízo do exercício – (92) (92)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 7 1.430 (1.348) 82

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são 
revistas de maneira contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 
3. Principais Políticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido 
aplicadas pela Companhia de maneira consistente para todos os exercícios apresentados nessas 
demonstrações financeiras: a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
compreendem saldos de caixa e bancos conta movimento. b) Capital social: Ações ordinárias e 
preferenciais: São classificadas como patrimônio líquido. O capital preferencial é classificado como 
patrimônio líquido caso seja não resgatável, ou somente resgatável à escolha da Companhia. Ações 
preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital 
social. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto e quando consignados ao 
final do exercício, são reconhecidos como passivo.

Agrishow: quase R$ 12 
bi em financiamentos 
para produtor rural 

O produtor rural que 
visita a Agrishow 
2022 – 27ª Feira 

Internacional de Tecnolo-
gia Agrícola em Ação, po-
de encontrar quase R$ 12 
bilhões em recursos dispo-
nibilizados pelos bancos e 
cooperativas de crédito que 
estão no evento. São recur-
sos para viabilizar aquisição 
de máquinas, implementos, 
insumos, equipamentos, en-
tre outros.

O Banco do Brasil espe-
ra acolher R$ 2 bilhões em 
propostas e fechar negócios 
estimados em, no mínimo, 
R$ 500 milhões até esta 
sexta-feira (29). Para essa 
safra, o banco já desembol-
sou um volume de R$ 120 
bilhões em negócios, o que 
representa uma alta de 46% 
em relação à safra anterior. 
Até abril de 2022, somente 
os produtores do Estado de 
São Paulo contrataram mais 
de R$ 11,6 bilhões. O ban-
co oferece linhas de crédito 
para diversos produtos, ser-
viços e aquisições no cam-
po.

O Santander estima fe-
char R$ 1 bilhão em negó-
cios até o fim da feira. O 
banco oferece facilidades 
nos juros e nos pagamen-
tos, com carências de até 
dois anos, dependendo do 
programa escolhido. Uma 
das principais vantagens 
para o produtor rural é o 
consórcio Santander, que 
baixou a taxa administrativa 
exclusivamente para os ne-
gócios fechados na feira. O 
percentual caiu de 11,85% 
para 9,85%, mais 6% de 
fundo de reserva. Com sor-
teios mensais, os grupos 
têm prazos de pagamento 
de até 96 meses e contem-

plação em até 120 dias.
O Bradesco também fi-

nancia todas as demandas 
do produtor. Trabalha com 
produtos equalizáveis, via 
programas do Governo 
Federal e também aproxi-
madamente R$ 1,5 bi em 
recursos próprios, disponí-
veis durante a Agrishow. A 
estimativa é superar a marca 
dos R$ 500 milhões em ne-
gócios.

Sem antecipar seus valo-
res disponíveis para o pro-
dutor que visita a Agrishow, 
a Caixa oferece opções de 
crédito para todos os se-
tores do agronegócio. Para 
ampliar o seu portfólio de 
produtos, lançou duas no-
vas modalidades de crédito 
rural, o custeio antecipado 
e os recursos da poupança.

Além dos bancos priva-
dos e públicos, o setor co-
operativista brasileiro está 
ampliando as suas linhas de 
crédito, em especial para es-
sa edição da feira. São mais 
de R$ 7 bilhões de crédito 
pré-aprovados, contra apro-
ximadamente R$ 5,6 bi libe-
rados em 2019.

O Sistema de Coopera-
tivas de Crédito do Brasil 
(Sicoob) de São Paulo dis-
ponibiliza R$ 1 bilhão em 
recursos para o produtor 
rural. Já a Sicoob Credici-
trus trouxe R$ 6 bilhões pa-
ra a feira, com expectativa 
de fechar mais de R$ 300 
milhões em novos negó-
cios. Já o Sistema de Crédi-
to Cooperativo (Sicredi) ha-
via fechado R$ 19,6 milhões 
em propostas de negócios 
somente até o início do dia 
27. A maioria das aquisi-
ções foram para os setores 
de máquinas, equipamentos 
e energia solar.
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ASSOCIAÇÃO A NATUREZA DO ENSINO CNPJ – 11.413.825/0001-54

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO 2021 2020
Circulante  13.059.579,48   12.068.802,97 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  5.316.218,09   3.517.973,27 
  Caixa  -     -   
  Banco C/Movimento
 Recursos sem Restrição
  Banco C/Movimento
 Recursos sem Restrição   741,99   12.504,19 
  Aplicações Financeiras
 Recursos sem Restrição  5.315.476,10   3.505.469,08 
 Créditos a Receber  7.743.361,39   8.550.829,70 
  Mensalidades de Terceiros  490.409,84   1.225.914,32 
 Títulos e Créditos
  Impostos a Recuperar  2.985,91   -   
  Acordos Judicias  -     539.128,67 
  Empréstimo a Terceiros  7.249.965,64   6.785.786,71 
Não Circulante  3.093.376,76   1.972.636,47 
  Realizável a Longo Prazo
  Imobilizado  2.999.358,37   1.959.905,64 
  Bens sem Restrição
  Bens   3.820.449,26   2.450.157,15 
  (-) Depreciação Acumulada  (821.090,89)  (490.251,51)
Intangível  94.018,39   12.730,83 
TOTAL DO ATIVO  16.152.956,24   14.041.439,44 

PASSIVO 2021 2020
 Circulante  8.790.934,42   5.676.565,92 
  Fornecedores de bens e serviços  247.110,94   191.101,25 
  Obrigações com Empregados  909.245,01   990.104,96 
  Provisões  519.388,14   518.908,24 
Outras Obrigações  2.406,82   2.414,19 
  Obrigações Tributárias  56.135,74   114.438,93 
  Emprestimos e Financiamentos  2.124.740,92   1.008.595,32 
  Alugueis a Pagar  114.373,77   67.276,46 
  Conta Correntes  1.852.666,70   1.381.365,66 
  Adiantamento de Clientes  2.964.866,38   1.402.360,91 
Não Circulante  -    701.308,60 
  Emprestimos e Parcelamentos  -    701.308,60 
 Patrimônio Social  7.362.021,82   7.663.564,92 
  Superávit ou Déficit Acumulado  7.663.564,92   8.257.292,00 
  Superávit ou Déficit do Exercicio  (301.543,10)  (593.727,08)
TOTAL DO PASSIVO  16.152.956,24   14.041.439,44 

   2021 2020
RECEITAS  26.686.740,74   22.062.005,84 
RECEITAS OPERACIONAIS 
 Sem Restrição  29.021.897,92   26.722.867,42 
  Programa (Atividades) de Educação  -     -   
  Receitas de Serviços Prestados  26.554.403,92   21.915.722,42 
  Gratuidades/Bolsas  2.467.494,00   4.807.145,00 
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS  (9.497.973,12)  (11.082.921,84)
 Com Programas (Atividades)  -     -   
  Educação  -     -   
Despesas c/ pessoal (docente)  (7.032.847,17)  (6.354.041,02)
  (-) Gratuidades Concedidas  (2.467.494,00)  (4.807.145,00)
Outras Receitas Operacionais  2.368,05   78.264,18 
RESULTADO BRUTO  19.523.924,80   15.639.945,58 
DESPESAS OPERACIONAIS  (19.412.579,56)  (16.240.371,67)
Salários  (6.125.825,90)  (5.955.516,95)
Encargos Sociais  (416.448,51)  (327.849,73)
Serviços Prestados - PJ  (5.056.716,91)  (4.514.603,33)
Depreciação e Amortização  (356.151,82)  (128.010,66)
Comunicação  (99.158,59)  (93.190,70)
Aluguéis  (3.832.607,34)  (3.140.113,68)
Manutenção  (735.157,84)  (655.906,47)
Materiais Didaticos  (841.683,25)  (502.858,20)
Cessão de Direitos  -     -   
Impostos e Taxas  (1.912.650,15)  (673.713,62)
Outras Despesas  (36.179,25)  (248.608,33)
Resultado Financeiro  (412.888,34)  6.699,01 
  Receitas Financeiras  129.968,77   68.019,24 
  Despesas Financeiras  (542.857,11)  (61.320,23)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO  (301.543,10)  (593.727,08)

Método Indireto 2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
 Superávit (Déficit) do Período (301.543,10) (593.727,08)
  Ajustes por:
  (+) Depreciação 356.151,82 128.010,66
  (+) Estoque - -
  (+) PCLD - -
  (-)  Ajuste de Exercicios Anteriores
 Superávit (Déficit) Ajustado 54.608,72 (465.716,42)
 Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes  807.468,31   (85.146,65)
  Mensalidades   735.504,48  (521.536,70) 
  Adiantamentos a Fornecedores (2.985,91) - 
  Titulos e Valores Imobiliarios  - -   
  Tributos a Recuperar
  Despesas Antecipadas (464.178,93)   194.071,48 
  Outros Valores a Receber  539.128,67   242.318,57 
 Aumento (Diminuição) nos
 Passivos Circulantes 1.998.222,90 (317.325,36)
  Fornecedores de bens e serviços  56.009,69  (150.487,30) 
  Obrigações com Empregados (117.141,05)   134.846,11 
  Obrigações Tributárias (21.549,56)   50.110,45 
  Emprestimos com Terceiros  471.301,04  (689.125,04) 
  Matriculas Antecipadas  1.562.505,47   358.403,46 
  Subvenções e Assistências Governamentais - (21.073,04)
  Outras Obrigações a Pagar 47.097,31 -
Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais  2.860.299,93   (868.188,43)
Fluxo de Caixa das Ativi. de Investimento
  Recursos Recebidos pela Venda de Bens  - -
  Outros Recebimentos por Invest. Realizados   -     -   
  Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (1.476.892,11)  (67.624,90) 
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Invest.    (1.476.892,11)  (67.624,90)
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financ.
  Recebimentos de Empréstimos  1.116.145,60 532.897,16
  Outros Recebimentos por Financiamentos - -
  Pagamentos de Empréstimos (701.308,60) -
  Pagamentos de Arrendamento Mercantil - -
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financ.  414.837,00  532.897,16
Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa 1.798.244,82 (402.916,17)
Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período 3.517.973,27 -
Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período 5.316.218,09 3.517.973,27
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) NO SALDO
DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.798.244,82  3.517.973,27 

   2021 2020
RECEITAS 26.554.403,92 21.915.722,42
Receitas Operacionais  26.554.403,92   21.915.722,42 
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - -
Outras Receitas e Outras Despesas  - -   
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 6.869.273,11 5.795.187,16
Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros  6.768.895,84   5.795.187,16 
Perda/Recuperação de Valores Ativos  100.377,27  -
Outros  -     -   
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 19.685.130,81 16.120.535,26
RETENÇÕES 356.151,82 128.010,66
Depreciação, Amortização e Exaustão  356.151,82   128.010,66 
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 19.328.978,99 15.992.524,60
VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA 232.714,09 146.283,42
Resultado da Equivalência Patrimonial
Receitas Financeiras  92.047,61   68.019,24 
Outras Receitas  140.666,48   78.264,18 
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6) 19.561.693,08 16.138.808,02
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 19.561.693,08 16.138.808,02
Pessoal e Encargos 13.575.121,58 12.637.407,70
Despesas com Pessoal   13.575.121,58   12.637.407,70 
Encargos Sociais
Remuneração de capitais de terceiros 4.375.464,45 3.421.413,78
Juros
Aluguéis  3.832.607,34   3.140.113,68 
Outros  542.857,11   281.300,10 
Impostos, taxas e contribuições 1.912.650,15 673.713,62
Impostos, taxas e contribuições  1.912.650,15   673.713,62 
Remuneração do Capital Próprio - -
Juros e aluguéis - -
Juros sobre capital próprio e dividendos - -
Superavit/Déficit do Exercício  (301.543,10)  (593.727,08)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Prezados Senhores, A diretoria da Associação A Natureza do Ensino apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos auditores independentes, 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser 
necessários. São Paulo, 19 de abril de 2022. À Diretoria.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 

 Patrimonio Superávit/ Total do
 Social  Déficit AC Patrimônio
Saldos em 31.12.2019  -     8.257.292,00   8.257.292,00 
Movimentação do Período   
Superávit/Déficit do Período   (593.727,08)  (593.727,08)
Ajuste ao Resultado    -   
Saldos em 31.12.2020  -     7.663.564,92   7.663.564,92 
Movimentação do Período   
Superávit/Déficit do Período   (301.543,10)  (301.543,10)
Ajuste ao Resultado   ,   -   
Saldos em 31.12.2021  -     7.362.021,82   7.362.021,82 

Renata Soares Macedo - 
Contadora 

CRC 1SP-299.611/O-0

Ciro Rodrigues de Figueiredo
PRESIDENTE - CPF: 

060.513.598-34

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Descrição 2021 2020
RESULTADO LIQ, DO EXERCICIO  (301.543,10)  (593.727,08)
Outros Componentes do Resultado Abrangente
. Variação do Valor Justo do Ativo
Financeiro Disponível para Venda
. Efeitos Tributários sobre Outro
 Componentes do Resultado Abrangente
Total
RESULTADO ABRANGENTE DO
EXERCICIO  (301.543,10)  (593.727,08)

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO A NATUREZA DO ENSINO, é uma 
associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não econômica, nos moldes do 
que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A Associação tem 
por finalidades sociais: a) Organizar, manter e desenvolver a educação e a instrução, 
em todos os seus níveis e graus, nos termos dos princípios consignados na legislação 
respectiva; b) Contribuir para o desenvolvimento da cultura, da pesquisa científica, da 
tecnologia e do ensino no Brasil; c) Contribuir para o desenvolvimento da solidariedade 
humana, através do aperfeiçoamento do homem e da preservação da cultura brasileira, 
inspirada nos princípios, morais, cívicos e democráticos; d) Realizar ou participar de 
congressos, seminários, conferências, excursões e reuniões com finalidade educacio-
nais, culturais e sociais. 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a Entidade adotou a Lei nº 
11.638/2007, naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações 
que integram o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orien-
tações advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada 
pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece critérios e procedimentos específi-
cos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estru-
turação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas 
em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro. 3.RINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS - Apuração do superávit/déficit do exercício - Apuração do superávit/
déficit do exercício - As receitas operacionais decorrentes das mensalidades e as 
despesas operacionais são reconhecidas em regime de competência de exercícios. 
As despesas com bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, doações e 
contribuições e as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas quando dos 
efetivos pagamentos ou recebimentos; os recursos da Entidade foram aplicados em 
suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado 
pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais. A Entidade na medida do possível 
vem adotando medidas necessárias, como redução de custo para reverter sua situação 
financeira. - Ativos circulantes e passivos circulantes e em longo prazo - Os ativos 
circulantes são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos 
incorridos. Patrimônio Social - Composto pelos superávits e déficits obtidos ao longo 
do período de existência da entidade e não tem capital social. Empréstimos - Emprés-
timos obtidos para manutenção do capital de giro, com incidência de taxas de juros 
de mercado, junto a Instituição financeira credora para pagamento em 36 parcelas do 
saldo devedor, e que no próximo exercício de 2022 serão quitadas. 4. CAIXA E EQUIV-
ALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equivalentes de Caixa estão assim apresentadas:
 2021 2020 
Bancos conta movimento 741,99  12.504,19
Aplicações financeiras  3.315.476,10  3.505.469,08
 5.316.218,09  3.517.973,27 
5. MENSALIDADES A RECEBER
Composta por créditos gerados no decorrer dos exercícios e não quitadas até 
31/12/2021. Os valores estão assim demonstrados:
 2021 2020
Mensalidades a receber 490.409,84 1.225.914,32
Líquido a receber 490.409,84 1.225.914,32
6.ADIANTAMENTOS - São compostos por valores adiantados a funcionários, fornece-
dores, Impostos a recuperar, Empréstimos a Terceiros e Despesas antecipadas e estão 
assim demonstrados:
 2021 2020
Despesas Antecipadas 2.985,91 0,00
 2.985,91 0,00
7. PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornece-
dores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/financiamentos, con-
tribuições sociais e creditos antecipados por clientes que está assim demonstrado:
 2021 2020
Fornecedores 247.110,94 191.101,25
Obrigações trabalhistas 1.431.039,97 1.548.181,02
Obrigações fiscais                       56.135,74 77.685,30
Empréstimos/Financiamentos 2.124.740,92 681.010,72
Contas a pagar 114.373,77 67.276,46
Conta Corrente entre Filiais 1.852.666,70 1.381.365,66
Adiantamento de Clientes 2.964.866,38 1.402.360,91
 8.790.934,42 5.676.565,92
8.INSS COTA PATRONAL -  De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezembro 
de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as pessoas 
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas a recolher 
mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), calculada 
com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a relação existente do 
valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente e a receita bruta total 
apurada mensalmente.
9.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2021 E 2020. Para 
fim único e exclusivo de publicação informamos o seguinte: O benefício usufruído pela 
Entidade em função do gozo de sua imunidade constitucional, que corresponde à cota 
patronal do INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 2021 se encontra assim 
detalhado.
 2021 2020
INSS SAT 109.639,92 100.350,28
INSS PATRONAL 2.192.801,01 2.007.005,91
INSS TERCEIROS  493.380,14 451.576,31
 2.795.821,07 2.558.932,50
10. GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei 
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
 2021 2020
Total das receitas 26.554.403,92 21.915.722,42
Bolsas de estudos a alunos - 3.243.124,00
Total das assistências sociais e educacionais (2.467.494,00) (3.243.124,00)
Percentual de Aplicação 9,29% 14,80%
11.CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SOCIAL - 
CEBAS - A entidade possui a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência 
Social na Área de Educação – CEBAS sob o nº 23123.001.308/2011-42 deferido con-
forme Portaria 1005 de 22 de setembro de 2017 publicado no Diário Oficial da União e 
está em processo de renovação em analise junto ao CEBAS/MEC. 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. 
Aos Associados da: Associação A Natureza do Ensino. Opinião Com Ressalva Examinamos 
as demonstrações Contábeis da Associação A Natureza do Ensino  que compreendem o bal-
anço patrimonial de 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção “Base para opinião com 
ressalvas” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação A Natureza do Ensino.  
Em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  Opinião 
com Ressalvas A Associação vem apresentado contastes prejuízos desde a sua abertura, no 
entanto vem fazendo negociações financeiras, fazendo e pegando empréstimos, fugindo assim do 
seu objetivo social, sendo estas movimentações superiores ao seu faturamento anual. Estas tran-
sações não possuem nenhum documento de suporte. Portanto seu ativo e patrimônio social estão 
superavaliados nestes valores, não estamos emitindo opinião sobre tais transações.  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 Associação a Natureza do Ensino de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas Profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsab-
ilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  Ênfase Ativo Imobilizado – NBC-TG 27 
– Não foram feitas Avaliações do Ativo imobilizado em cumprimento as normas e boas práticas 
Contábeis.  Em 25/09/2017 foi deferido o pedido de alvará de entidade filantrópica com validade 
de três anos e a entidade se beneficiou do INSS patronal no montante de R$ 2.795.821,07 em 
2020 foi de R$ 2.558.932,50, sendo que esses valores foram lançados no balanço como contas 
de compensações.  A Entidade apresentou um resumo onde atende os critérios das gratuidades 
de acordo com a lei 12.101/2009. No entanto não foram apresentados relatório do sistema de in-
formática que comprovem tais valores. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do Auditor A administração da Associação A Natureza do Ensino. é re-
sponsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em nossa conexão com 
a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é ade ler o Relatório da Admin-
istração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as 
demonstrações contábeis ou com nossos conhecimentos obtidos na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que 
há uma distorção relevante no Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito.  Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas 
pelo Brasil e no 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 Associação A Natureza do Ensino. continuar 
operando, divulgado, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Associação A Natureza do Ensino. ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os re-
sponsáveis pela governança da Associação A Natureza do Ensino. são aqueles com responsab-
ilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de au-
ditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um ato nível de segurança, mas não uma 
garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos jul-
gamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada a sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações intencionais.  Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação A Natureza do Ensino.  Avaliamos 
a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e re-
spectivas 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 capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa 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 pode 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 correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da.  Comunicamo-nos com os responsáveis pelo governança  a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. São Paulo (SP), 26 de Abril de 2022. - Francisco J. Moraes Cirino - 
CRC - 1SP 192.297/0-8 - Responsável Técnico 

Diretoria
Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Diretor-Presidente e Diretor de Operações

Daniel Pedreira Dorea - Diretor Econômico-Financeiro
Ricardo dos Santos Buteri - Diretor Comercial

Thiago Otero Vasques - CRC-SP238735/O-0 - Contador

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: O Terminal Portuário de Veículos S.A. (“Companhia”), domiciliado no Brasil, 
com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, foi constituído em 13 de novembro de 2006 e tem como 
objeto social: (i) a exploração comercial da instalação portuária por meio de operações portuárias de 
movimentação, armazenamento, embarque e descarga de veículos ou afins; (ii) a execução de 
atividades de armazéns-gerais, armazenagem, guarda e transporte de mercadorias e afins;  
e (iii) a participação no capital de outras sociedades. A Companhia está com suas atividades dormentes, 

Balanço Patrimonial - 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em reais - R$)

Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 51.907 40.935
Ativo fiscal corrente 570 564
Total do ativo circulante 52.477 41.499

  
Total do ativo 52.477 41.499

Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores 3.500 –
Total do passivo circulante 3.500 –
Patrimônio líquido
Capital social 6 530.000 490.000
Prejuízos acumulados (481.023) (448.501)
Total do patrimônio líquido 48.977 41.499
Total do passivo e do patrimônio líquido 52.477 41.499

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais - R$, exceto o prejuízo por ação)
Nota

explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 7 (33.618) (23.251)
Prejuízo operacional antes do
 Resultado financeiro (33.618) (23.251)
Resultado financeiro
Receita financeira 8 1.101 608
Despesas financeiras 8 (5) (7)
Total do resultado financeiro 1.096 601
Prejuízo do exercício (32.522) (22.650)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Abrangente  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais - R$, exceto o prejuízo por ação)

31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo do exercício (32.522) (22.650)
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício (32.522) (22.650)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
 (Valores expressos em reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais - R$)

Nota Capital Prejuízos Patrimônio
explicativa social acumulados líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 460.000 (425.851) 34.149
Aumento de capital - AGOE 30/04/2020 6 30.000 – 30.000
Prejuízo líquido do exercício – (22.650) (22.650)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 490.000 (448.501) 41.499
Aumento de capital - AGOE 30/04/2021 6 40.000 – 40.000
Prejuízo líquido do exercício – (32.522) (32.522)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 530.000 (481.023) 48.977

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

não havendo expectativa da Administração para o início das operações, gerando assim, prejuízos em 
virtude de custos administrativos e, como consequência, depende do suporte financeiro da controladora, 
o que vem ocorrendo normalmente. A controladora da Companhia é a Santos Brasil Participações S.A., 
que detém 100% das ações que representam o capital social. 2. Base de preparação: a) Declaração 
de conformidade: As presentes demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria 
em 26 de abril de 2022. Conforme artigo 176, parágrafo 6º da Lei nº 6.404/76, a Companhia fica 
desobrigada a apresentar a demonstração dos fluxos de caixa em suas demonstrações financeiras. 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b) Moeda funcional 
e de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em reais - R$, que é a moeda 
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em real foram arredondadas 
para o real mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c) Base de elaboração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. d) Uso de estimativas e 
julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. 3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes a 
seguir têm sido aplicadas pela Companhia de maneira consistente, em todos os exercícios  
apresentados nestas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa compreendem saldos de caixa e bancos conta movimento. b) Capital social - Ações ordinárias: 
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à 
emissão de ações são reconhecidos como redução do patrimônio líquido. Os dividendos mínimos 
obrigatórios, conforme definido em Estatuto, são reconhecidos como passivo.

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 estão disponíveis eletronicamente no endereço: https://monitormercantil.com.br/impresso/. O referido relatório do auditor 
independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 26 de abril de 2022, sem modificações.

TERMINAL PORTUÁRIO DE VEÍCULOS S.A.
CNPJ nº 08.482.570/0001-77

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

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Terminal Portuário de Veículos S.A. (“Companhia”) relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Durante o exercício de 2021, a Companhia realizou somente operações administrativas.
                                                                              São Paulo, 26 de abril de 2022 A Administração

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) do exercício (32.522) (22.650)
(Aumento) nos ativos operacionais:
 Ativo fiscal corrente (6) (116)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 3.500 (249)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (29.028) (23.015)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 40.000 30.000
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 40.000 30.000
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 10.972 6.985
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 40.935 33.950
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 51.907 40.935
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 10.972 6.985

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Assine o jornal

Monitor Mercantil
(21) 3849-6444

Queda de 6% no 
faturamento da  
indústria de máquinas

A receita líquida do 
setor de indús-
tria de máquinas e 

equipamentos no país re-
gistrou queda de 6,8% em 
março de 2022, na compa-
ração com o mesmo mês 
do ano anterior, de acordo 
com balanço da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq). O total de recei-
ta mensal ficou em R$ 25,1 
bilhões.

No primeiro trimestre de 
2022, o setor também acu-
mulou queda de 5,3% na re-
ceita, após crescimento de 
21,6% no balanço de todo o 
ano passado – janeiro a de-
zembro. A receita trimestral 
ficou em R$ 67,4 bilhões.

Apesar dos resultados 
negativos em relação ao 
ano anterior, o setor teve 
crescimento de 14,3% na 
receita líquida em relação ao 
mês de fevereiro, o segun-
do crescimento consecutivo 
após série de quedas inicia-
da em setembro de 2021.

“Os números observa-
dos no primeiro trimestre 
do ano indicam que a de-
saceleração da atividade in-
dustrial, iniciada no último 
trimestre de 2021, princi-
palmente nos setores liga-
dos ao consumo das famí-

lias, continuam impactando 
negativamente os investi-
mentos produtivos de al-
guns segmentos”, diz nota 
da entidade.

Exportações

As exportações cresceram 
45,3% em março, na compa-
ração com o mesmo mês do 
ano anterior. Houve alta de 
36,6% no primeiro trimestre 
ante ao mesmo período de 
2021 e aumento de 15,4% 
em relação a fevereiro. O to-
tal das exportações do setor 
foi de US$ 1.011,87 milhões 
em março de 2022 e US$ 
2.606,32 no trimestre.

“As exportações que ini-
ciaram forte recuperação a 
partir no segundo trimestre 
de 2021, mantiveram esta 
tendência em 2022”, ava-
liou a Abimaq.

Nas importações de má-
quinas e equipamentos, 
houve crescimento no mês 
de março (9,1%) na com-
paração com o mês de fe-
vereiro e na comparação 
interanual (8,8%). No ano, 
o crescimento acumulado 
chegou a 15,9%. Março 
teve total de US$ 2.136,60 
milhões em importações e, 
no trimestre, totalizou US$ 
5.937,48.
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TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A.
CNPJ nº 07.380.119/0001-86

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Terminal de Veículos de Santos S.A. (“Companhia”) relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Em 4 de janeiro de 2010, a Companhia através da sua filial no município do Guarujá, assumiu as opera-
ções do Terminal de Exportação de Veículos - TEV, tendo como objeto a administração, operação e investimentos nas instalações portuárias, visando a movimentação e armazenagem de veículos, nas correntes de exportação, importação e cabotagem, nos termos do Contrato de Arrendamento celebrado naque-
la data. Em 30 de abril de 2021, a Companhia aprovou em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a mudança de endereço da sede da Companhia de Imbituba, Estado de Santa Catarina, para a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. São Paulo, 26 de abril de 2022. A Administração
Balanço Patrimonial - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 61.135 37.878
Contas a receber 6 10.762 7.812
Estoque 7 23 23
Ativo fiscal corrente 8 8 –
Outros ativos 2.160 543
Total do ativo circulante 74.088 46.256
Não circulante
Depósitos judiciais 11 28 27
Ativo fiscal diferido 18.b) 4.756 4.354
Outros ativos 2 4
Ativo imobilizado 9 1.017 682
Ativo intangível 10 243.411 224.766
Total do ativo não circulante 249.214 229.833

  
Total do ativo 323.302 276.089

Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores 2.667 1.833
Salários e obrigações sociais 562 290
Imposto de renda e contribuição social a pagar 1.570 369
Impostos, taxas e contribuições 1.761 905
Dividendos a pagar 4.c) e 13.d) 4.144 428
Obrigações com o poder concedente 12 9.073 6.279
Outros passivos 4.a) 39 37
Total do passivo circulante 19.816 10.141
Não circulante
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 11 377 117
Passivos atuariais - assistência médica complementar 19 59 159
Obrigações com o poder concedente 12 128.248 102.967
Total do passivo não circulante 128.684 103.243
Patrimônio líquido
Capital social 13.a) 128.751 128.751
Reserva de capital 13.b) 13.013 13.013
Reserva de lucros 13.c) 20.569 19.696
Dividendo adicional proposto 13.d) 12.432 1.284
Ajuste de avaliação patrimonial 13.e) 37 (39)
Total do patrimônio líquido 174.802 162.705
Total do passivo e do patrimônio líquido 323.302 276.089

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota Capital Reserva de capital Reserva de lucros Dividendo Lucros Ajuste de avaliação
explicativa social Incorporação de ações Legal Investimento adicional proposto acumulados patrimonial Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 128.751 13.013 7.185 12.421 6.931 – (37) 168.264
Dividendos pagos – – – – (6.931) – – (6.931)
Passivo atuarial - despesas médicas 19 – – – – – – (2) (2)
Lucro líquido do exercício – – – – – 1.802 – 1.802
Destinação do lucro:
 Reserva legal 13.c) – – 90 – – (90) – –
 Dividendos mínimos obrigatórios 4.c) e 13.d) – – – – – (428) – (428)
 Dividendo adicional proposto 13.d) – – – – 1.284 (1.284) – –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 128.751 13.013 7.275 12.421 1.284 – (39) 162.705
Dividendos pagos – – – – (1.284) – – (1.284)
Passivo atuarial - despesas médicas 19 – – – – – – 76 76
Lucro líquido do exercício – – – – – 17.449 – 17.449
Destinação do lucro:
 Reserva legal 13.c) – – 873 – – (873) – –
 Dividendos mínimos obrigatórios 4.c) e 13.d) – – – – – (4.144) – (4.144)
 Dividendo adicional proposto 13.d) – – – – 12.432 (12.432) – –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 128.751 13.013 8.148 12.421 12.432 – 37 174.802

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: a) Informações gerais: A Terminal de Veículos de Santos S.A. (“Companhia”), 
com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, tem como objeto a administração, a operação e os in-
vestimentos nas instalações portuárias visando à movimentação e armazenagem de veículos, nas 
correntes de exportação, importação e cabotagem, nos termos do Contrato de Arrendamento. Existe a 
possibilidade de ampliação de áreas contíguas ao TEV, contemplando 27.500 m² aproximadamente, 
mediante a solicitação e aprovação da Administração do porto. A controladora da Companhia é a San-
tos Brasil Participações S.A., que detém 100% das ações que representam o capital social. b) Compro-
missos principais decorrentes do Contrato de Exploração: A Companhia tem o compromisso de realizar 
uma movimentação mínima pelo Terminal de 182.931 veículos no ano de 2011, 214.147 veículos no 
ano de 2012, 250.691 veículos no ano de 2013, 293.470 veículos no ano de 2014 e 300.000 veículos a 
partir do ano de 2015. O compromisso de investimentos contempla, principalmente, as construções de 
acesso externo ao Terminal e ao cais público e a construção de gate e guarita para acesso interno do 
Terminal. Compondo a parcela mensal do arrendamento, existem os compromissos de pagamento no 
valor de R$537 (R$427 em 31 de dezembro de 2020) pelo uso da área total arrendada e de R$25,97 
(R$20,66 em 31 de dezembro de 2020) por veículo movimentado. Quanto à utilização da infraestrutura, 
há o compromisso de pagamento mensal de R$76 (R$76 em 31 de dezembro de 2020). Tais valores 
são reconhecidos no resultado pelo regime de competência, por tratar-se de um arrendamento opera-
cional, e reajustados a cada ano, pela reposição da inflação por meio do Índice Geral de Preços de 
Mercado da Fundação Getúlio Vargas - IGP-M/FGV. Coronavírus (COVID-19): Desde o início do perío-
do de quarentena no Brasil em março de 2020, a Companhia mantem medidas em diversas esferas 
para enfrentar os efeitos da COVID-19, sendo a preservação da saúde dos seus funcionários e demais 
stakeholders a prioridade nesse período. A Companhia reitera que as ações e decisões estratégicas já 
tomadas e aquelas em curso tem o objetivo de mitigar os impactos causados pela pandemia no âmbito 
operacional e financeiro, buscando também combater e minimizar seus efeitos nas pessoas com quem 
a Companhia se relaciona, incluindo funcionários, clientes, fornecedores e demais parceiros. Interna-
mente, as ações tomadas pela Companhia envolvendo seus funcionários foram baseadas em quatro 
pilares: higiene, distanciamento, testes e isolamento. No que tange as ações diretamente relacionadas 
aos negócios da Companhia, a Administração mantém frentes de trabalho iniciadas no 2º trimestre de 
2020 e que têm o objetivo de buscar novas fontes de receita, controlar e reduzir custos e despesas e 
revisitar o plano de investimentos, priorizando a continuidade dos projetos estratégicos. Na receita, a 
busca é pela diversificação do negócio e aumento no share-of-wallet na cadeia de valor dos clientes, o 
que se dá através da captação de novos volumes. Quanto às ações para redução de custos e despesas, 
a Companhia busca com base na premissa de aumentar a eficiência operacional e administrativa, a 
Companhia busca continuar obtendo economias através: (i) da renegociação e revisão de escopo de 
contratos com fornecedores; (ii) do corte de despesas administrativas com viagens, ocupação de espa-
ço, marketing entre outros; e (iii) da queda dos custos variáveis devido ao menor volume operado (i.e. 
energia elétrica e despesas de agenciamento). Com relação à continuidade operacional, a preservação 
e fortalecimento dos saldo de caixa continuou sendo principal foco das ações realizadas, com a gestão 
do capital de giro através do aumento do prazo médio de pagamento e controle dos recebimentos da 
inadimplência, bem como o diferimento e suspensão de tributos e a substituição de depósitos judiciais 
por outras garantias. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras, as 
operações da Companhia seguem funcionando regularmente, sem interrupções ou paralisações. Adi-
cionalmente, não foram identificadas condições que justificassem a constituição de provisões adicionais 
para perdas ao valor recuperável nos ativos, principalmente, relacionado à recuperabilidade do ativo 
imobilizado, intangível e realização do imposto de renda e contribuição social diferidos. 2. Base de 
preparação: a) Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras foram prepara-
das conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi 
autorizada pela Diretoria em 26 de abril de 2022. Todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela 
Administração na sua gestão. b) Moeda funcional e de apresentação: Essas demonstrações financeiras 
são apresentadas em reais - R$, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas em real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado 
de outra forma. c) Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras 
a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas con-
tábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem di-
vergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. As revisões das 
estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre as incertezas relacionadas às 
premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material no exer-
cício a findar-se em 31 de dezembro de 2022, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 
explicativa nº 6 - provisão para perdas de créditos esperadas; • Nota explicativa nº 11 - reconhecimento 
e mensuração de provisão para riscos, tributários, trabalhistas e cíveis; • Nota explicativa nº 19 - men-
suração e principais premissas de passivos atuariais - assistência médica complementar. Mensuração 
do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de 
valor justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros. A Companhia estabeleceu uma estru-
tura de controle relacionada à mensuração de valor justo. Isso inclui a avaliação e responsabilidade 
geral de revisar todas as mensurações significativas de valor justo. Os dados não observáveis significa-
tivos são revisados regularmente, bem como os ajustes de avaliação. Se informação de terceiros, tais 
como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar valor justo, são analisa-
das as evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os 
requisitos dos CPC’s, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser 
classificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis 
de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma 
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: 
• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; • Nível 2: 
inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, di-
retamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que 
não são baseados em dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). A Companhia reco-
nhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período das demonstrações 
financeiras em que ocorreram as mudanças. Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na 
mensuração dos valores justos estão incluídas na nota explicativa nº 20 - Instrumentos financeiros de-
rivativos ou não derivativos. d) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas 
com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros, mensurados pelo valor justo 
por meio do resultado. 3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes 
a seguir têm sido aplicadas pela Companhia, de maneira consistente, em todos os exercícios apresen-
tadas nestas demonstrações financeiras. a) Receita operacional: A receita de serviços é reconhecida 
no resultado em virtude da respectiva prestação e está relacionada à movimentação e armazenagem 
de veículos. b) Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração inicial: As contas a receber de 
clientes e os títulos de dívida são reconhecidas inicialmente na data em que foram originados. Todos os 
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornou 
parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que sejam contas a 
receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicial-
mente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transa-
ção que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. As contas a receber de clientes sem 
um componente significativo de financiamento são mensuradas inicialmente ao preço da operação. 
Classificação e mensuração subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado 
como mensurado: ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - VJO-
RA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao valor justo por meio do resultado 
- VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não 
ser que a Companhia mude o modelo de negócio para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos 
os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior 
à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender 
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido dentro de um 
modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; 
e • seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao 
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensura-
do ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: 
• é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos 
de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e • seus termos contratuais geram, em 
datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor prin-
cipal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não 
seja mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações 
subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes - ORA. Essa escolha é 
feita investimento por investimento. A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de ne-
gócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual 
o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas in-
cluem: • as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. 
Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de recei-
tas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência 
entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de 
caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; • como o desempenho da cartei-
ra é avaliado e reportado à Administração da Companhia; • os riscos que afetam o desempenho do 
modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como 
aqueles riscos são gerenciados; • como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a 
remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e 
• a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os 
motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros 
para terceiros em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas 
vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos 
financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor 
justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros - Avaliação sobre se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: Para fins dessa avaliação, 
o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são 
definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado 
ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos 
básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma 
margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos 
de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se 
o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de 
caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia 
considera: • eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; • termos 
que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; • o pré-pagamento e a prorrogação do 
prazo; e • os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por 
exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o critério 
de pagamentos do principal e juros, caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, 
valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma 

compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um 
ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão 
ou a exigência de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros 
contratuais (que também pode incluir compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do 
contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o valor 
justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. Ativos financeiros - mensuração 
subsequente e ganhos e perdas:

Ativos financeiros
 a VJR

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

Ativos financeiros a 
custo amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utili-
zando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas 
por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment 
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconheci-
mento é reconhecido no resultado.

Instrumentos de
 dívida a VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de 
juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cam-
biais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos 
são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em 
ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos
 patrimoniais
   a VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos 
são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo repre-
sente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados 
para o resultado.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos finan-
ceiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é 
classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido 
para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos finan-
ceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reco-
nhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no 
resultado. Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quan-
do os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os 
direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 
transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A 
Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas man-
tém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os 
ativos financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: A Companhia desreconhece um 
passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia 
também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa 
do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro base-
ado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo finan-
ceiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos 
que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. Compensação: Os 
ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial 
quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de com-
pensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar 
o passivo simultaneamente. Capital social - ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas como 
patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações são reconhecidos 
como redução do patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em Esta-
tuto, são reconhecidos como passivo. c) Ajuste a valor presente: A conta sujeita a ajuste a valor presen-
te é poder concedente. A mensuração do ajuste é realizada por modelo de fluxo de caixa futuro, de 
acordo com as taxas contratuais, descontados a valor presente utilizando taxas de mercado. As infor-
mações utilizadas para as projeções são divulgadas pela B3 - Brasil Bolsa Balcão, BC - Banco Central 
do Brasil, ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, 
entre outros. d) Estoques: Os estoques, representados, principalmente, por itens de manutenção, são 
avaliados ao custo médio de aquisição, que não exerce o valor de mercado. e) Imobilizado: Reconheci-
mento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou cons-
trução, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) 
acumuladas, quando necessário. Os equipamentos de carga apresentados no imobilizado são equipa-
mentos não reversíveis ao final do contrato de arrendamento. O software comprado, que seja parte in-
tegrante da funcionalidade de um equipamento, é capitalizado como parte daquele equipamento. Quan-
do partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens 
individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do 
imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor con-
tábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. Custos subse-
quentes: O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do 
item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir 
para a Companhia e que o seu custo possa ser medido de forma confiável. O valor contábil do compo-
nente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado 
são reconhecidos no resultado, conforme incorridos. Depreciação: Reconhecida no resultado com base 
no método linear quanto às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. Ativos ar-
rendados são depreciados pelo período que for o mais curto entre o prazo de arrendamento e as suas 
vidas úteis, a não ser que esteja razoavelmente certo de que irá obter a propriedade no fim do prazo do 
arrendamento. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativas estão apresentadas 
na nota explicativa nº 9. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada encerramento de exercício social, e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de es-
timativas contábeis. f) Ativos intangíveis: Direito de exploração: O direito de exploração é reconhecido 
mediante aos contratos de arrendamentos de áreas portuárias em contrapartida ao reconhecimento a 
valor presente das parcelas fixas e variáveis mínimas (movimentações mínimas contratuais) fixadas no 
contrato de arrendamento, no passivo, em rubrica especialmente criada para esse fim “Obrigações com 
poder concedente”. Outros ativos intangíveis: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensu-
rados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos 
intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor 
recuperável. Não há ativos intangíveis gerados internamente. Gastos subsequentes: Capitalizados so-
mente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados nos ativos específicos 
aos quais se relacionam. Todos os outros gastos são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 
Amortização: 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 ao final 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. As vidas 
úteis estimadas para os períodos correntes e comparativas estão apresentadas na nota explicativa nº 
10. g) Redução ao valor recuperável (“impairment”): Ativos financeiros não derivativos: Instrumentos fi-
nanceiros e ativos contratuais: A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas de crédito 
sobre: • ativos financeiros mensurados ao custo amortizado; • investimentos de dívida mensurados ao 
VJORA; e • ativos de contrato. A Companhia mensura a provisão para perda em um montante igual à 
perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são mensura-
dos como perda de crédito esperada para 12 meses: • títulos de dívida com baixo risco de crédito na 
data do balanço; e • outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, 
o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) não tenha aumentado 
significativamente desde o reconhecimento inicial. As provisões para perdas com contas a receber de 
clientes e ativos de contrato são mensuradas a um valor igual à perda de crédito esperada para a vida 
inteira do instrumento. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significati-
vamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia 
considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou 
esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiên-
cia histórica da Companhia, na avaliação de crédito. A Companhia presume que o risco de crédito de 
um ativo financeiro aumentou significativamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso. A Com-
panhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando: • é pouco provável que o devedor 
pague integralmente suas obrigações de crédito da Companhia, sem recorrer a ações como a realização 
da garantia (se houver alguma); ou • o ativo financeiro estiver vencido há mais de 90 dias. A Companhia 
considera que um título de dívida tem um risco de crédito baixo quando a sua classificação de risco de 
crédito é equivalente à definição globalmente aceita de “grau de investimento”: • As perdas de crédito 
esperadas para a vida inteira são as perdas esperadas com crédito que resultam de todos os possíveis 
eventos de inadimplemento ao longo da vida esperada do instrumento financeiro; • As perdas de crédi-
to esperadas para 12 meses são perdas de crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência 
dentro de 12 meses após a data do balanço (ou em um período mais curto, caso a vida esperada do 
instrumento seja menor do que 12 meses). O período máximo considerado na estimativa de perda de 
crédito esperada é o período contratual máximo durante o qual a Companhia esta exposta ao risco de 
crédito. Mensuração das perdas de crédito esperadas: As perdas de crédito esperadas são estimativas 
ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor 
presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa 
devidos a Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). 
As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. Ativos 
financeiros com problemas de recuperação: Em cada data de balanço, a Companhia avalia se os ativos 
financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados ao VJORA estão 
com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem 
um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro. 
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados 
observáveis: • dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário; • quebra de cláusulas 
contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias; • reestruturação de um valor devido 
a Companhia em condições que não seriam aceitas em condições normais; • a probabilidade que o 
devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização financeira; ou • o desapareci-
mento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras. Apresentação da provisão 
para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial: A provisão para perdas para ativos financeiros 
mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. Para títulos de dívida 
mensurados ao VJORA, a provisão para perdas é debitada no resultado e reconhecida em ORA. Baixa: 
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a Companhia não tem expectativa razo-

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020

Receita líquida 14 75.385 42.581
Custo dos serviços prestados 15 (42.225) (33.082)
Lucro bruto 33.160 9.499
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas 15 (3.422) (2.555)
Provisão para perdas de créditos esperadas 
 e perdas de créditos incobráveis 6 (20) 105
Despesas gerais e administrativas 15 (1.366) (983)
Outras receitas operacionais 16 8 86
Outras despesas operacionais 16 (95) (6)

(4.895) (3.353)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 28.265 6.146
Resultado financeiro
Receitas financeiras 17 2.090 773
Despesas financeiras 17 (4.054) (4.170)

(1.964) (3.397)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 26.301 2.749
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - correntes 18.a) (9.293) (1.063)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos 18.a) 441 116

(8.852) (947)
Lucro líquido do exercício 17.449 1.802

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020

Lucro líquido do exercício 17.449 1.802
Outros resultados abrangentes:
 Assistência médica complementar 19 115 (3)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 
  sobre (ganho) - assistência médica complementar 19 (39) 1
Total assistência médica complementar 19 76 (2)
Total do resultado abrangente do exercício 17.525 1.800

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 26.301 2.749
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda 
 e da contribuição social com o caixa e equivalentes de caixa 
  gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciações e amortizações 18.587 16.081
 Constituição da provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 260 3
 Provisão para perdas de créditos esperadas e perdas de créditos incobráveis 20 (105)
 Baixas e resultado na venda de ativos permanentes 9 –
 Assistência médica complementar 15 17
 Juros sobre obrigações com poder concedente 4.000 4.137

49.192 22.882
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Contas a receber (2.970) (402)
 Estoques – 2
 Ativo fiscal corrente (8) 8
 Depósitos judiciais (1) (1)
 Outros ativos (1.615) 1.628
(Redução) aumento nos passivos operacionais:
 Fornecedores 834 (280)
 Salários e obrigações sociais 272 118
 Impostos, taxas e contribuições 856 97
 Outros passivos 1 8

46.561 24.060
Pagamentos obrigações com poder concedente (12.921) (10.279)
Imposto de renda e contribuição social pagos (8.092) (984)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 25.548 12.797
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de bens do imobilizado (442) (16)
Aumento do ativo intangível (137) (1)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (579) (17)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (1.712) (9.241)
Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamento (1.712) (9.241)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 23.257 3.539
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 37.878 34.339
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 61.135 37.878
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 23.257 3.539

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes individuais, 
a Companhia adota a política de baixar o valor contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido há 
180 dias com base na experiência histórica de recuperação de ativos similares. Com relação a clientes 
corporativos, a Companhia faz uma avaliação individual sobre a época e o valor da baixa com base na 
existência ou não de expectativa razoável de recuperação. A Companhia não espera nenhuma recupe-
ração significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar su-
jeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para a recuperação 
dos valores devidos. Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Com-
panhia, estoques e ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de balanço para apurar se há indi-
cação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é 
estimado. No caso do ágio que não tenha vida útil definida, o valor recuperável é testado anualmente. 
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de 
Caixa (“UGC”), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso 
contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros 
ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se 
espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação. O valor recuperável de um ativo ou UGC é 
o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é base-
ado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto 
antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os 
riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se 
o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recupe-
rável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente aloca-
das para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do 
valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata. Uma perda por redução 
ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as perdas por re-
dução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo 
não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a 
perda de valor não tivesse sido reconhecida. h) Benefícios a empregados: Benefícios de término de 
vínculo empregatício: Os benefícios de término de vínculo empregatício são reconhecidos como des-
pesa quando estão comprovadamente comprometidos, sem possibilidade realista de retrocesso, com 
um plano formal detalhado para rescindir o contrato de trabalho antes da data de aposentadoria normal 
ou prover benefícios de término de vínculo empregatício devido a uma oferta feita para estimular a de-
missão voluntária. Os benefícios de término de vínculo empregatício por demissões voluntárias são 
reconhecidos como despesa caso tenha sido feita uma oferta de demissão voluntária, seja provável que 
a oferta será aceita e o número de funcionários que irão aderir ao programa possa ser estimado de 
forma confiável. Caso os benefícios sejam pagáveis por mais de 12 meses após a data de apresentação 
das demonstrações financeiras, eles são descontados a seus valores presentes. Benefícios a empre-
gados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não 
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo 
é reconhecido pelo valor esperado a ser pago relativo aos planos de bonificação em dinheiro ou parti-
cipação nos lucros de curto prazo se a Companhia tiver uma obrigação legal ou construtiva de pagar 
esse valor em virtude de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação puder ser estimada 
de maneira confiável. Assistência médica complementar: Os gastos com o plano de assistência médica 
na aposentadoria são reconhecidos pelo Método da Unidade de Crédito Projetada com base em ava-
liação atuarial realizada anualmente nas datas de apresentação das demonstrações financeiras. O 
custo de serviços passados é amortizado pelo método linear pelo período médio até que os benefícios 
tenham sido adquiridos. A obrigação com benefícios de assistência médica reconhecida no balanço 
patrimonial representa o valor presente da obrigação com os benefícios definidos, ajustada por ganhos 
e perdas atuariais e pelo custo dos serviços passados, conforme nota explicativa nº 19. i) Provisões: 
Uma provisão é reconhecida, em virtude de um evento passado, se houver uma obrigação legal ou 
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e for provável que um recurso econômico seja 
exigido para liquidar a obrigação. j) Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras 
abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras, que são reconhecidas no 
resultado por meio do método da taxa efetiva de juros. As despesas financeiras abrangem basicamen-
te as despesas com garantia financeira de contratos. Custos que não são diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são reconhecidos no resultado como des-
pesas financeiras. k) Imposto de renda e contribuição social: Os valores desses tributos do exercício, 
correntes e diferidos, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas de 10% sobre o lucro 
tributável excedente a R$240 para o imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para a contribui-
ção social, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro tributável. O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tribu-
tável do exercício, às taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas nas datas de 
apresentação das demonstrações financeiras, e qualquer ajuste nos impostos a pagar com relação aos 
exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação aos prejuízos fiscais, base negati-
va da contribuição social e diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para 
fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é men-
surado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, 
com base nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até as datas de apresentação 
das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um 
direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes e eles se relacionem a imposto de renda 
lançado pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e di-
ferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação 
estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social 
diferidos são revisados a cada data de apresentação das demonstrações financeiras e serão reduzidos 
à medida que sua realização não for mais provável. l) Demonstrações dos fluxos de caixa: A Companhia 
optou por classificar os juros pagos e recebidos como fluxo de caixa de financiamento, opção essa 
prevista nos termos do pronunciamento técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
m) IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (ICPC 22 - Incerteza sobre Trata-
mento de Tributos sobre o Lucro): Essa interpretação estabelece requisitos de reconhecimento e men-
suração em situações onde a Companhia tenha definido durante o processo de apuração dos impostos 
sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social) a utilização de tratamentos fiscais incertos, que 
podem vir a ser questionados pela autoridade fiscal. Em situações onde determinados tratamentos 
sejam incertos, a Companhia deve definir a probabilidade de aceitação das autoridades fiscais em re-
lação ao tema e apresentá-los em separado, apurando eventual contingência se concluído que a auto-
ridade fiscal não aceitará tal tratamento. A Administração da Companhia passou a considerar os aspec-
tos do IFRIC 23 (ICPC 22) e revisou os julgamentos efetuados na apuração do imposto de renda e 
contribuição social, concluindo não haver tratamentos incertos utilizados em suas demonstrações finan-
ceiras, uma vez que todos os procedimentos adotados para o recolhimento de tributos sobre o lucro 
estão amparados na legislação aplicável e precedentes judiciais. n) Novas normas e interpretações 
ainda não adotadas: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor 
até a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Com-
panhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem 
em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante: Em janeiro 
de 2020, o International Accounting Standards Board - IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 
do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como 
circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que significa um direito de postergar a liqui-
dação; • Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; • Que essa classificação não 
é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; • 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 alterações são válidas para períodos iniciados a 
partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia 
avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes 
podem exigir renegociação. Alterações ao IAS 8: Definição de estimativas contábeis: Em fevereiro de 
2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), no qual introduz a definição de 
‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis 
e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros. Além disso, eles esclarecem como as entidades 
usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis. As alterações serão 
vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e aplicarão para mudanças nas 
políticas e estimativas contábeis que ocorrerem em, ou após, o início desse período. Adoção antecipa-

As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, 
elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: https://monitormercantil.com.br/impresso/.
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da é permitida se divulgada. Não se espera que as alterações tenham um impacto significativo nas 

demonstrações financeiras da Companhia. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Divulgação 

de políticas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata ao 

CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 - Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e 

exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidade para a divulgação de políticas 

contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a divulgarem políticas contábeis que são mais 

úteis ao substituir o requerimento para divulgação de políticas contábeis significativas para políticas 

contábeis materiais e adicionando guias para como as entidades devem aplicar o conceito de materia-

lidade para tomar decisões sobre a divulgação das políticas contábeis. As alterações ao IAS 1 são 

aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com adoção antecipada permitida. 

Já que as alterações ao Practice Statement 2 fornece guias não obrigatórios na aplicação da definição 

de material para a informação das políticas contábeis, uma data para adoção desta alteração não é 

necessária. A Companhia está atualmente avaliando os impactos dessas alterações nas demonstrações 

financeiras. Não é esperado que essas normas e interpretações novas e alteradas emitidas, tenham um 

impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia. Não há outras normas ou interpre-
tações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Administração, ter impacto significa-
tivo no resultado do exercício ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia.
4. Patrimônio líquido: a) Capital social: Ações ordinárias

31/12/2021 31/12/2020
Emitidas/autorizadas sem valor nominal 204.269.217 204.269.217

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social era de R$128.751. Cada ação ordinária dá direito 
a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. b) Reserva de capital: Representa reserva advinda 
de incorporação efetuada em anos anteriores, no montante de R$13.013 (R$13.013 em 31 de dezembro 
de 2020). c) Reservas de lucros: Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado 
em cada exercício social, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital 
social. Reserva para investimento e expansão: Representada pelas propostas da Administração de re-
tenção dos saldos remanescentes dos lucros líquidos do exercício e de exercícios anteriores, após as 
retenções previstas na legislação ou aprovadas pelos acionistas, para fazer face ao plano de investi-
mentos de expansão, conforme orçamentos de capital, tendo em 31 de dezembro de 2021 o montante 

de R$12.421 (R$12.421 em 31 de dezembro de 2020). d) Remuneração dos acionistas: São assegura-
dos aos acionistas dividendos mínimos anuais de 25% do lucro líquido, ajustado de acordo com a legis-
lação societária e o Estatuto Social da Companhia. A seguir, a demonstração da remuneração aos 
acionistas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021:

31/12/2021
Lucro líquido do exercício 17.449
Constituição da reserva legal 5% (873)
Lucro líquido ajustado 16.576
Dividendos mínimos obrigatórios 25% 4.144
Remuneração aos acionistas:
 Dividendos mínimos obrigatórios 4.144
 Dividendos complementares propostos 12.432
Remuneração bruta aos acionistas 100% 16.576

e) Ajuste de avaliação patrimonial: Assistência médica complementar: Representado pelo registro con-
tábil do cálculo atuarial da assistência médica complementar (nota explicativa nº 19), obedecendo ao 
que determina o pronunciamento técnico CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

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 estão disponíveis eletronicamente no endereço: https://monitormercantil.com.br/impresso/. O referido relatório do auditor 
independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 26 de abril de 2022, sem modificações.

Diretoria
Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Diretor-Presidente
Daniel Pedreira Dorea - Diretor Econômico-Financeiro

Ricardo dos Santos Buteri - Diretor Comercial
Roberto Teller - Diretor de Operações

Contador
Thiago Otero Vasques

CRC nº 1 SP 238735/O-0

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FAMILIA AHMAD CNPJ: 09.203.953/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO 2021 2020
Circulante  1.130.580,46   627.580,13 
 Caixa e Equivalentes de Caixa  617.164,42   79.591,57 
  Caixa  -     120,00 
  Banco C/Movimento
 Recursos sem Restrição   5.358,63   5.391,47 
  Aplicações Financeiras
  Recursos sem Restrição  611.805,79   74.080,10 
  Créditos a Receber  513.416,04   547.988,56 
  Mensalidades de Terceiros  501.775,38   538.688,47 
  (-) PCLD  -     -   
  Adiantamentos  9.923,39   7.562,00 
  Impostos a Recuperar  1.717,27   1.738,09 
    -     -   
Não Circulante  21.003,09   26.330,88 
 Realizável a Longo Prazo  21.003,09   26.330,88 
 Imobilizado  19.804,34   25.132,13 
  Bens sem restrição  325.090,66   325.090,66 
  (-) Depreciação Ac.  (305.286,32)  (299.958,53)
Intangível  1.198,75   1.198,75 
TOTAL DO ATIVO  1.151.583,55   653.911,01 

PASSIVO 2021 2020
 Circulante  450.927,60   721.545,02 
  Fornecedores de bens e serviços  5.330,00   62.097,92 
Salários e Ordenados a Pagar  205.701,35   292.613,93 
  Obrigações com Empregados  -     -   
  Obrigações Tributárias  -     -   
  Impostos Retidos s/ Serviços  11,10   414,48 
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar  239.885,15   366.418,69 
  Adiantamento de Matrículas  -     -   
 Patrimônio Social  700.655,95   (67.634,01)
	 	 Superávit	ou	Déficit	Acumulado	 	(67.634,01)	 	160.540,30	
	 	 Superávit	ou	Déficit	do	Exercicio	 	768.289,96			(228.174,31)
TOTAL DO PASSIVO  1.151.583,55   653.911,01 

   2021 2020
RECEITAS 4.586.891,41 5.247.704,52 
RECEITAS OPERACIONAIS 
 Sem Restrição 4.576.803,68 5.152.775,65 
  Mensalidades 9.153.607,38 9.296.405,03 
  (-) Gratuidades (4.576.803,70) (4.127.014,23)
  Bolsas de Estudos 4.576.803,70 4.127.014,23 
  Outras Receitas - (16.615,15)
  Outros Recursos Recebidos - 93.246,97 
CUSTOS E DESPESAS
OPERACIONAIS (1.251.989,69) (1.522.281,94)
 Com Programas (Atividades) 
  Educação (1.251.989,69) (1.522.281,94)
  Salários (1.165.791,68) (1.446.506,11)
  Encargos Sociais (86.198,01) (75.775,83)
  Provisões Trabalhistas 
RESULTADO BRUTO 3.324.813,99 3.725.422,58 
DESPESAS OPERACIONAIS (2.551.092,22) (3.921.637,44)
  Salários (806.144,81) (844.788,24)
  Encargos Sociais (52.123,43) (40.641,19)
  Serviços Prestados - PJ (393.622,49) (424.961,37)
  Depreciação e Amortização (5.327,79) (1.777,26)
  Comunicação (39.497,04) (28.659,43)
  Aluguéis (450.051,61) (522.635,05)
  Manutenção (162.271,53) (62.394,21)
  Materiais Didaticos - -   
  Cessão de Direitos - -   
  Impostos e Taxas (37.399,55) (109.464,33)
  Outras Despesas (604.653,97) (1.886.316,36)
Resultado Financeiro 768.289,96 (30.277,55)
      Receitas Financeiras 10.087,73 1.681,90 
      Despesas Financeiras (15.519,54) (31.959,45)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO 768.289,96   (228.174,31)

Método Indireto 2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 
Superávit	(Déficit)	do	Período	 	768.289,96			(228.174,31)
Ajustes por: - -
 (+) Depreciação  5.327,79   1.777,26
 (+) Amortização - - 
(+) PCLD - -
 (-)  Ajuste de Exercicios anteriores  - 3.124,98
Superávit (Déficit) Ajustado  773.617,75   (223.272,07)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes  34.572,52   291.846,98
  Mensalidades de Terceiros  36.913,09   300.534,22
  Adiantamentos a Empregados (9.923,39)  -
  Adiantamentos a Fornecedores  7.562,00   (7.562,00)
  Titulos e Creditos - -
  Tributos a Recuperar  20,82   (1.125,24)
  Despesas Antecipadas - -
  Outros Valores a Receber - -
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circ.  (270.617,42)  (134.032,71)
  Fornecedores de bens e serviços (56.767,92)   44.933,83
  Obrigações com Empregados (86.912,58)   (168.690,09)
  Obrigações Tributárias (403,38)   (2.537,00)
  Empréstimos e Financiamentos a Pagar - -
  Provisão de férias e encargos - -
  Outras Obrigações a Pagar (126.533,54)   (7.739,45)
 Caixa Líq. Gerado pelas Ativi. Operacionais  537.572,85   (65.457,80)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento - -
 Outros Recebimentos por Invest.Realizados  - -
 Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo  - 3.450,69
Caixa Lí. Consumido pelas Ativ. de Investimento        -     3.450,69
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financiamento - -
Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financ. - -
Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa  537.572,85   (62.007,11)
Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período  79.591,57   - 
Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período  617.164,42   79.591,57
Saldo Final  537.572,85   79.591,57 

 2021 2020
RECEITAS  4.576.803,68   5.152.775,65 
Receitas Operacionais 4.576.803,68 5.169.390,80
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - (16.615,15)
Outras Receitas e Outras Despesas  -     -   
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  436.729,60   580.029,28 
Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros  436.729,60   580.029,28 
Perda/Recuperação de Valores Ativos  -     -   
Outros  -     -   
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)  4.140.074,08   4.572.746,37 
RETENÇÕES  5.327,79   1.777,26 
Depreciação, Amortização e Exaustão  5.327,79   1.777,26 
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)  4.134.746,29   4.570.969,11 
VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA  10.087,73   94.928,87 
Resultado da Equivalência Patrimonial  -     -   
Receitas Financeiras  8.351,09   1.681,90 
Outras Receitas  1.736,64   93.246,97 
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)  4.144.834,02   4.665.897,98 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  4.144.834,02   4.665.897,98 
Pessoal e Encargos  2.110.257,93   2.407.711,37 
Despesas com Pessoal   2.110.257,93   2.407.711,37 
Encargos Sociais - -
Remuneração de capitais de terceiros  1.228.886,58   2.378.673,85 
Juros - -
Aluguéis  450.051,61   522.635,05 
Outros  778.834,97   1.856.038,80 
Impostos, taxas e contribuições  37.399,55   107.687,07 
Impostos, taxas e contribuições  37.399,55   107.687,07 
Remunetação do Capital Próprio - -
Juros e aluguéis - -
Juros sobre capital próprio e dividendos - -
Superavit/Déficit do Exercício  768.289,96 (228.174,31)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FAMILIA AHMAD, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas 
Explicativas,	assim	como	o	Relatório	dos	auditores	independentes,	referentes	ao	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2021,	em	cumprimento	às	disposições	legais,	estatutárias.	Permaneceremos	ao	inteiro	
dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários. São Paulo, 20 de abril de 2022. À Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 

 Patrimonio Superávit/ Total do
 Social  Déficit AC Patrimônio
Saldos Finais em 31.12.2019 -  157.415,32   157.415,32 
Movimentação do Período - - -
Superávit/Déficit	do	Período	 -	 	(228.174,31)		(228.174,31)
Ajustes de exercicios anteriores -  3.124,98   3.124,98 
Saldos Finais em 31.12.2020  -     (67.634,01)  (67.634,01)
Movimentação do Período - - -
Superávit/Déficit do Período -  768.289,96   768.289,96 
Ajustes de exercicios anteriores - - -
Saldos Finais em 31.12.2021  -     700.655,95   700.655,95 

Renata Soares Macedo - 
Contadora 

CRC 1SP-299.611/O-0

Aline Aparecida Almeida 
Ahmad - PRESIDENTE
CPF: 305.234.198-72

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Descrição 2021 2020
SUPERÁVIT/DEFICIT LIQUIDO
DO EXERCICIO  768.289,96  (228.174,31)
Outros Componentes do Resultado Abrangente 
. Variação do Valor Justo do Ativo
Financeiro Disponível para Venda  
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes
do Resultado Abrangente 
Total 
RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO  768.289,96  (228.174,31)

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FAMIL-
IA AHMAD, é uma associação civil, entidade de fins ideais, de finalidade não 
econômica, nos moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus 
artigos 53 a 61. A Associação tem por finalidades sociais: a) Organizar, manter 
e desenvolver a educação e a instrução, em todos os seus níveis e graus, nos 
termos dos princípios consignados na legislação respectiva; b) Contribuir para o 
desenvolvimento da cultura, da pesquisa científica, da tecnologia e do ensino no 
Brasil; c) Contribuir para o desenvolvimento da solidariedade humana, através do 
aperfeiçoamento do homem e da preservação da cultura brasileira, inspirada nos 
princípios, morais, cívicos e democráticos; d) Realizar ou participar de congres-
sos, seminários, conferências, excursões e reuniões com finalidade educacionais, 
culturais e sociais. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
- Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a Entidade adotou 
a Lei nº 11.638/2007, naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às 
organizações que integram o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base 
de referência as orientações advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM 
FINS DE LUCROS, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.409/12, que estabelece 
critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes 
e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as 
informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem 
finalidade de lucro. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Apuração do 
superávit/déficit do exercício. Apuração do superávit/déficit do exercício - As 
receitas operacionais decorrentes das mensalidades e as despesas operaciona-
is são reconhecidas em regime de competência de exercícios. As despesas com 
bolsas de estudos e descontos concedidos a alunos, doações e contribuições e 
as receitas com subvenções e auxílios, são reconhecidas quando dos efetivos 
pagamentos ou recebimentos; os recursos da Entidade foram aplicados em suas 
finalidades   institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado 
pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais. A Entidade na medida do pos-
sível vem adotando medidas necessárias, como redução de custo para reverter 
sua situação financeira. b) Ativos circulantes e passivos circulantes e a longo 
prazo. Os ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, inclu-
indo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não 
circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos encargos incorridos. Patrimônio Social - Composto pelos 
superávits e déficits obtidos ao longo do período de existência da entidade e não 
tem capital social. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os Equiva-
lentes de Caixa estão assim apresentadas:
 2021 2020
Caixas 0,00  120,00 
Bancos conta movimento 5.358.63  5.391,47 
Aplicações financeiras  611.805,79  740.080,10
  617.164,42   745.591,57 
5. MENSALIDADES A RECEBER - Composta por créditos gerados no decorrer 
dos exercícios e não quitadas até 31/12/2022. 
Os valores estão assim demonstrados:
 2021 2020
Mensalidades a receber 501.775,38 538.688,47
Líquido a receber 501.775,38 932.469,66
6.PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações a fornece-
dores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, contribuições sociais e creditos 
antecipados por clientes que está assim demonstrado:
 2021 2020
Fornecedores 5.330,00 62.097,92
Obrigações trabalhistas 205.701,35 292.613,93
Obrigações fiscais 11,10 414,48
Empréstimos/Financiamentos 239.885,15 366.418,69
 450.927,60 721.545,02
7.INSS COTA PATRONAL - De conformidade com a Lei nº 9.732 de 11 de dezem-
bro de 1998, regulamentada pelo Decreto Lei nº 3.039 de 28 de abril de 1999, as 
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, passaram a ser obrigadas 
a recolher mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro 
Social), calculada com base na isenção a ser usufruída, correspondente entre a 
relação existente do valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente 
e a receita bruta total apurada mensalmente. 8.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2021 E 2020. Para fim único e exclusivo de 
publicação informamos o seguinte: O benefício usufruído pela Entidade em 
função do gozo de sua imunidade constitucional, que corresponde à cota patronal 
do INSS, cujos montantes em 31 de dezembro de 2021 se encontra assim de-
talhado.
 2021 2020
INSS SAT 14.939,91 17.214,99
INSS PATRONAL 298.798,65 344.299,81
INSS TERCEIROS  67.229,67 77.467,45
 380.968,23 438.982,25
9.GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei 
12.868/2014 e decreto nº 8.242/2014.
 2021 2020
Total das receitas 4.576.803,68 5.169.390,80
Bolsas de estudos a alunos - 1.846.394,76
Total das assistências sociais e educacionais (1.685.079,72) (1.846.395,00)
Percentual de Aplicação 36.82% 35,71%
10. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - A entidade possui a Certificação de Enti-
dades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação – CEBAS sob o 
nº 23123.001309/2011-97 renovado e deferido conforme Portaria 1249 de 17 de 
novembro de 2021 publicado no Diário Oficial da União

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.  
Aos Associados da: Associação Educacional Família Ahmad.   Opinião  Examinamos as de-
monstrações Contábeis da Associação Educacional Família Ahmad, que compreendem o balan-
ço patrimonial de 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nesta 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 Associa-
ção Educacional Família Ahmad 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 praticas contábeis 
adotadas no Brasil e normas internacionais de contabilidade.  Base para Opinião Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Associação Educacional Família Ahmad. de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional 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.  Ênfase Ativo Imobilizado – NBC-TG 27 – Não foram feitas Avaliações 
do Ativo imobilizado em cumprimento a norma e boas práticas Contábeis.  Consta no Balanço 
Patrimonial em seu Passivo uma conta denominada conta corrente entre empresa, no valor de 
R$ 239.889,15, fato que caracteriza transações financeiras, sendo que estas operações fogem do 
seu estatuto social. A Entidade apresentou um resumo onde atende os critérios das gratuidades 
de acordo com a lei 12.101/2009. No entanto não foram apresentados relatórios do sistema de 
computação.  Outros Assuntos A Entidade possui alvará de entidade filantrópica emitido em 
28/07/2020 com validade até 27/07/2023 e se beneficiou do INSS patronal no montante de:  
 2021 2020
INSS SAT 14.939,91 17.214,99
INSS PATRONAL 298.798,65 344.299,81
INSS TERCEIROS  67.229,67 77.467,45
 380.968,23 438.982,25
Sendo que esses valores foram lançados no balanço  como contas de compensações. Outras 
informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor. A administra-
ção da Associação Educacional Família Ahmad. é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em nossa conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as demonstrações contábeis ou com nosso 
conhecimentos obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevan-
te. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório 
de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito.  Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no 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 Associação Educacional Família Ahmad. continuar operando, divulgado, 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 Associação Educacional Família Ahmad. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Associação Educacional Família Ahmad. 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, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um ato nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria 

realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte 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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada a 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 intencionais.  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação 
Educacional Família Ahmad.  Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razo-
abilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.  Concluí-
mos 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 capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos  que existe uma incerteza significati-
va 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 pode 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 con-
tábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.  Comunicamo-nos com os responsáveis pelo 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 (SP), 22 de abril de 2022. - Francisco J. 
Moraes Cirino - CRC - 1SP 192.297/0-8Responsável Técnico 
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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.

Futuro de pagamentos 
digitais no Brasil e na AL

A transformação di-
gital é um caminho 
sem volta na Amé-

rica Latina, um dos merca-
dos com crescimento ex-
ponencial no ecossistema 
de pagamentos digitais. Os 
avanços tecnológicos trans-
formaram os serviços na úl-
tima década e os hábitos de 
consumo das empresas mu-
daram para sempre. Diante 
desse novo comportamen-
to, os comerciantes não 
apenas terão que se adaptar, 
mas também assimilar as 
tendências de um mercado 
em constante mudança para 
proporcionar uma experi-
ência verdadeiramente sa-
tisfatória aos seus usuários. 
Para se ter uma ideia, se-
gundo a Comissão Econô-
mica para América Latina e 
Caribe das Nações Unidas 
(Cepal), há pouco mais de 
três anos, 430 milhões de 
pessoas já estavam conec-
tadas à Internet na Amé-
rica Latina e no Caribe, o 
que equivale a 67% da po-
pulação latinoamericana. 
Isso fez da América Latina 
a quarta região do mundo 
com maior concentração 
de usuários de Internet, de-
pois da América do Norte 
(88,5%), Europa (82,5%) e 
dos países da Comunidade 
de Estados Independentes 
(CEI, 72,2%).

O Brasil é o país líder 
em vendas online na Amé-
rica Latina, com 29,9% de 
todas as transações feitas 
na região, conforme dados 
do Sistema Econômico 
Latinoamericano e do Ca-
ribe (Sela). Também apon-
ta que o Brasil e o México, 
com 29,33% de participa-

ção, ajudaram a triplicar as 
vendas de e-commerce na 
Latam, saltando de USD 
36,9 bilhões, em 2016, pa-
ra USD 115 bilhões, em 
2021.

De acordo com dados do 
Statista, em 2025 73% da 
população da América Lati-
na usará o celular para nave-
gar e comprar na internet.

Dessa forma, a ultra-di-
gitalização permeou quase 
todos os mercados; desde 
marketplaces, serviços fi-
nanceiros, bancos, viagens, 
produtos e serviços digi-
tais, desenvolvedores de 
videogames, entre outros. 
De acordo com dados da 
Agenda Digital para a Amé-
rica Latina e o Caribe, cer-
ca de 70% da população da 
região é usuária de Internet, 
e, em 2021, a penetração da 
Internet cresceu 2.658%. 
Atualmente, a penetração 
da internet no continen-
te latinoamericano atingiu 
75,6%: 10 pontos acima da 
média mundial, segundo da-
dos da Internet World Stats.

Essa digitalização ace-
lerada que vem ocorrendo 
nos últimos anos impul-
sionou o aumento das for-
mas de pagamento, desde 
criptomoedas, PIX ou pa-
gamentos através do ce-
lular. No Brasil a situação 
não é diferente. De acordo 
com o Digital 2021 Global 
Overview Report, pouco 
mais da metade (50,8%) 
dos usuários de internet 
no Brasil afirmaram ter 
comprado online usando 
um dispositivo móvel no 
último mês, número que 
se aproxima da média glo-
bal, que é de 55,4%.
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