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Balança tem 
menor superávit 
para maio  
em 3 anos

O aumento do preço de várias 
mercadorias importadas e as me-
didas de lockdown na China afe-
taram a balança comercial brasi-
leira em maio. No mês passado, o 
país exportou US$ 4,943 bilhões 
a mais do que importou. Esse é o 
superávit mais baixo para o mês 
desde 2019, quando o resultado ti-
nha ficado positivo em US$ 4,369 
bilhões.

Nos cinco primeiros meses do 
ano, a balança comercial acumula 
superávit de US$ 25,128 bilhões. 
Isso representa 6,4% a menos que 
o registrado de janeiro a maio do 
ano passado (US$ 8,087 bilhões), 
pelo critério da média diária. O re-
sultado é o mais baixo para o pe-
ríodo desde 2018, quando o supe-
rávit acumulado tinha ficado US$ 
20,005 bilhões.

Tradicionalmente, as estatísti-
cas da balança comercial são di-
vulgadas no primeiro dia útil de 
cada mês. No entanto, por causa 
da greve dos analistas de comér-
cio exterior, o resultado foi adia-
do para esta segunda-feira, um dia 
antes de vencer o prazo legal do 
décimo dia útil para a divulgação.

No mês passado, o Brasil ven-
deu US$ 29,648 bilhões para o ex-
terior e comprou US$ 24,704 bi-
lhões. Tanto as exportações como 
as importações bateram recorde 
para meses de maio desde o início 
da série, em 1989.

O valor das vendas para o exte-
rior subiu 8% em relação a maio 
do ano passado, pelo critério da 
média diária. O valor das importa-
ções aumentou 33,5% na mesma 
comparação.

COMO PROTEGER 
A PROPRIEDADE 
INTELECTUAL NO 
METAVERSO
Uma mesma marca pode  
ter diferentes titulares  
em países  
diversos.  
Por
Mariana
Valverde,
página 4

Tesouro Direto: 
procura por 
títulos com  
Selic e inflação

Os investimentos no Tesouro 
Direto chegaram a R$ 3,12 bi-
lhões em abril. Os resgates foram 
de R$ 1,65 bilhão. Assim, houve 
emissão líquida de R$ 1,47 bilhão, 
informou, em Brasília, a Secretaria 
do Tesouro Nacional.

O total de investidores ativos 
no Tesouro Direto somou, em 
abril, 1.935.177. De acordo com 
a Secretaria, em abril houve au-
mento de 34.399 investidores. Já 
o número de investidores cadas-
trados no programa aumentou em 
500.978, expansão de 72,8% em 
relação a abril de 2021, atingindo 
a marca de 18.392.003 pessoas.

As aplicações de até R$ 1 mil 
representaram 61,22% das opera-
ções de investimento no mês. O 
valor médio por operação foi de 
R$ 6.324,79.

O título que mais atraiu os in-
vestidores foi o Tesouro Selic, in-
dexado à taxa básica de juros, que 
representou, em vendas, R$ 1,83 
bilhão e correspondeu a 58,69% 
do total.

Os títulos indexados à inflação 
(Tesouro IPCA+ e Tesouro IP-
CA+ com Juros Semestrais) soma-
ram R$ 951,10 milhões e corres-
ponderam a 30,44% das vendas, 
enquanto os títulos prefixados 
(Tesouro Prefixado e Tesouro 
Prefixado com Juros Semestrais) 
somaram R$ 339,85 milhões em 
vendas, ou 10,88% do total.

“Nas recompras (resgates an-
tecipados), predominaram os tí-
tulos indexados à taxa Selic, que 
totalizaram R$ 939,73 milhões 
(56,92%)”, informou a Secretaira 
do Tesouro.

Criptomoedas derretem
e bitcoin mira US$ 20 mil
Bolsas de Valores desabam, enquanto dólar se fortalece

O mercado de criptomo-
edas iniciou a semana 
com uma grande queda, 

mais profunda do que a verifica-
da nas Bolsas de Valores norte-
-americanas. Depois de algumas 
semanas com estabilidade no nível 
de US$ 30 mil, o bitcoin (BTC) 
caiu para US$ 23 mil. O ethereum 
(ETH) ficou abaixo de US$ 1.300. 
A capitalização do setor está abai-
xo de US$ 1 trilhão pela primeira 
vez desde dezembro de 2020, se-
gundo dados do CoinMarketCap, 
comenta a plataforma Liqi.

“Têm sido alguns dias difíceis 
para os traders de criptomoedas. 
A confiança nos mercados sofreu 
um grande golpe quando ocor-
reu um banho de sangue em Wall 
Street e o credor de criptomoedas 
Celsius pausou todas as retiradas/
transferências de contas e depois 
que a Binance teve que pausar as 
retiradas de bitcoin por várias ho-
ras”, comenta o analista de merca-

do financeiro da Oanda, Edward 
Moya.

“O bitcoin está tentando for-
mar uma base, mas se o preço cair 
abaixo do nível de US$ 20 mil, po-
de ficar ainda pior”, complementa 
Moya.

As Bolsas de Valores dos Esta-
dos Unidos começaram a semana 
com fortes baixas. O Índice Dow 
Jones caiu 2,79%, para 30.516,74 
pontos. O S&P 500 teve queda 
de 3,88%, para 3.749,63 pontos. 
O Nasdaq derreteu, com baixa de 
4,68%, para 10.809,23.

As quedas vieram diante de 
análises sobre o aumento dos ju-
ros pelo Fed (banco central dos 
EUA) esta semana, após dados 
ruins sobre a inflação. Normal-
mente, movimentos especulativos 
ocorrem às vésperas das reuniões 
do Fomc (comitê que decide as 
taxas de juros), mas as baixas fo-
ram particularmente agudas nesta 
segunda-feira.

Do outro lado, o dólar subiu 
significativamente, quando os in-
vestidores fugiram de ativos mais 
arriscados para refúgios depois 
que os dados de inflação dos EUA 
desestabilizaram os mercados. O 
índice que mede o dólar em rela-
ção aos seis principais pares saltou 
0,89%, para 105,0730 no final do 
pregão. A cotação do euro caiu pa-
ra US$ 1,0426, e a libra foi cotada 
a US$ 1,2141.

Na sexta-feira, o Departamento 
do Trabalho dos EUA informou 
que o Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) dos EUA subiu 
1% por cento em maio, acima do 
consenso de 0,7%, levando o au-
mento anual para 8,6%. O IPC de 
maio foi o maior aumento em 12 
meses desde dezembro de 1981.

No Brasil, a B3 (Bolsa de Valo-
res) fechou em queda de 2,73%, 
para 102.598 pontos. A cotação 
do dólar alcançou R$ 5,115, alta 
de 2,54%.

Projeto tira ICMS sem mexer
nos ganhos de acionistas
Estados propõem redução com compensação pela União

O Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 18/2022, 
aprovado na noite des-

ta segunda-feira no Senado, retira 
recursos de estados e municípios, 
mas não deve reduzir o preço dos 
combustíveis. Cálculos da Confe-
deração Nacional dos Municípios 
(CNM) indicam que a redução do 
ICMS pode reduzir em R$ 0,70 o 
preço do litro da gasolina, mas o 
aumento da cotação internacio-
nal do petróleo em US$ 40, como 
ocorreu nesse último ano, tem um 
impacto de R$ 1,20 no preço da 
bomba. O PLP já havia sido apro-
vado na Câmara.

“Trata-se de mais uma tentativa 
de reduzir os insanos preços dos 
combustíveis praticados no país, 
que desde 2016 vêm sendo calcu-
lados de forma fictícia pela Petro-
bras, que passou a aplicar o Preço 
de Paridade de Importação (PPI), 
como se importássemos todos os 
combustíveis consumidos aqui”, 
ataca Maria Lucia Fattorelli, co-
ordenadora nacional da Auditoria 

Cidadã da Dívida e membro titu-
lar da Comissão Brasileira Justiça 
e Paz da CNBB, em artigo no site 
do Monitor Mercantil.

Fattorelli lembra que a Petro-
bras remunerou acionistas na-
cionais e estrangeiros em valor 
superior a R$ 100 bilhões em 
2021. “Não é a primeira vez que 
o Governo Federal promete res-
sarcir ICMS aos estados. Duran-
te o governo FHC foi aprovada 
a Lei Complementar 87/1996, 
conhecida como Lei Kandir, que 
concedeu isenção de ICMS na 
exportação de produtos primá-
rios e semielaborados. O resulta-
do foi um fenomenal calote.”

“Se fosse aplicado, no cálculo 
do preço dos combustíveis, o efe-
tivo preço de custo acrescido de 
lucro razoável, os combustíveis 
estariam custando muito menos, 
mas ao aplicar o PPI para benefi-
ciar acionistas e empresas estran-
geiras que vendem seus combus-
tíveis no país, estão sacrificando 
toda a população”, diz Fattorelli.

O comitê que reúne os secre-
tários de Fazenda dos estados 
(Comsefaz) propôs, em ação no 
Supremo Tribunal Federal, reduzir 
o ICMS sobre combustíveis, trans-
portes coletivos, energia elétrica 
e telecomunicações até o fim de 
2022, de modo que a carga tributá-
ria efetiva corresponda à aplicação 
da alíquota modal de cada estado.

Os estados pedem que a União 
faça a compensação integral das 
perdas com arrecadação, através 
da transferência de recursos ou 
pelo abatimento da dívida com o 
Governo Federal. Essa compensa-
ção será realizada a partir de um 
gatilho de 5% na queda de arre-
cadação.

No caso da energia elétrica e 
dos serviços de telecomunicações, 
os estados propõem que o crité-
rio de essencialidade desses servi-
ços se dê apenas a partir de 2024, 
como foi definido pelo Supremo 
Tribunal Federal em julgamento 
de um recurso vindo de Santa Ca-
tarina. Página 3
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Trabalhar  
menos para  
que todos  

tenham acesso  
a ocupação
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Devolução 
pode ser 
pedida 
pela via 

administrativa

Pleno emprego com 30 horas semanais
Por Ranulfo 
Vidigal

No tempo presen-
te, a economia 
brasileira prati-

ca um padrão de comércio 
exterior dependente das ex-
portações agrícolas e petró-
leo, mas com importação de 
bens de capital e tecnologia 
de ponta. Predominam re-
lações trabalhistas antis-
síndicas, políticas fiscais 
formatadas no princípio da 
austeridade ao gasto social 
e agricultura em grande es-
cala nas mãos estrangeiras. 
Tudo em detrimento da 
autossuficiência interna na 
produção de grãos. Para su-
perar estes entraves, novas 
propostas ganham o debate 
eleitoral em curso.

No programa transfor-
mado em livro pelo candi-
dato pedetista Ciro Gomes, 
a sugestão de “morte aos 
rentistas” domina a cena, e 
o investimento produtivo 
surge como a solução. Na 
mesma linha de raciocínio, 
em recentes entrevistas à 
imprensa, economistas li-
gados ao Partido dos Tra-
balhadores são taxativos: 
“O crescimento dinamiza o 
mercado, gera receita, for-
maliza uma parte dos traba-
lhadores. Tudo isso tem im-
pacto fiscal relevante. Além 
de aumentar o PIB, que é o 
denominador. E o principal 
[no controle fiscal] é a re-
lação entre [o tamanho da] 
dívida [pública] e o PIB. As 
políticas distributivas têm 

um papel na retomada do 
crescimento. Uma coisa ali-
menta a outra. Politicas bem 
desenhadas que aumentem 
a renda e o emprego terão 
impacto no crescimento, 
que vai ajudar, no médio e 
longo prazo, a conquistar a 
sustentabilidade”. Bingo!

Noutra entrevista, tam-
bém de grande repercussão, 
a candidata e economista 
Sofia Manzano (PCB) – 
com correta ousadia – suge-
re uma jornada de trabalho 

de 30 horas semanais, como 
forma de todos terem aces-
so a empregos produtivos. 
O capitalismo, na sua atual 
fase, é altamente produtivo, 
permitindo tal coisa. Aliás, 
países na Europa começam 
a conviver com a semana 
laboral de 4 dias. Ou seja, 
trabalhar menos para que 
todos (principalmente a ju-
ventude) tenham acesso a 
ocupação no mercado de 
trabalho.

A pergunta básica é: exis-
te uma correlação de forças 
políticas capaz de garantir 
esses avanços presentes nos 
programas e propostas dos 
candidatos progressistas?

Nossa formação social 
é resultado de um desen-
volvimento da ordem co-

lonial e oligárquica para o 
capitalismo na forma de um 
modo dependente e subor-
dinado às determinações de 
um centro imperialista. O 
desenvolvimento do tipo 
particular de capitalismo 
no Brasil passa por acen-
tuados processos de con-
centração e centralização 
até a formação de mono-
pólios. No entanto, des-
de sua gestação, o capital 
monopolista aqui é parte 
integrante do capital mo-
nopolista e imperialista.

Um dos resultados desta 
forma particular é a neces-
sária e incontornável supe-
rexploração do trabalho e 
uma forma política alicerça-
da na enorme concentração 
de riqueza em uma pequena 

minoria da sociedade, con-
denando as demais classes 
a uma estrutural subalterni-
dade.

Sem forte reação política, 
popular e eleitoral, a pilha-
gem sobre os bens públicos 
tende a se manter. Superar 
este estado de coisas vai 
exigir propriedade pública 
dos monopólios naturais 
(água, energia, biodiversi-
dade), proteção trabalhista 
e ao consumidor, controles 
de capital, tributação pro-
gressiva sobre a terra rural 
e urbana, uso adequado do 
excedente econômico pa-
ra investimentos de capital 
tangível e autossuficiência 
alimentar.

Ranulfo Vidigal é economista.

Varejo de cigarro pode solicitar restituição de PIS e Cofins
Por Frederico 
Amaral

Não é novidade 
que, no Brasil, 
muitas empre-

sas recolhem tributos in-
devidamente, seja porque 
cometem equívocos contá-
beis e fiscais em virtude da 
complexidade das normas, 
seja porque são submetidas 
a exigências ilegais ou in-
constitucionais. Esta última 
hipótese é o que acontece 
com as empresas varejistas 
que comercializam cigarros, 
que são obrigadas a supor-
tar um recolhimento do 
PIS e da Cofins em valores 
muito superiores ao efetiva-
mente devido.

Vamos entender melhor 
o porquê dessa exigência 
inconstitucional: a legisla-
ção atual estabelece que os 
cigarros e cigarrilhas reven-
didos no varejo se sujeitam 
ao regime de substituição 
tributária do PIS e da Co-
fins, através do qual os fa-
bricantes e importadores 
devem recolher estas con-
tribuições na condição de 
contribuintes e substitutos 
dos comerciantes atacadis-
tas e varejistas.

De acordo com o Art. 
62 da Lei 11.196/2005, a 

base de cálculo do PIS e 
da Cofins, devidos pelos 
fabricantes e importadores 
de cigarros e cigarrilhas, é 
obtida mediante a multipli-
cação do preço fixado para 
a venda do produto no va-
rejo pelos coeficientes de 
3,42 e 2,9169, respectiva-
mente. Ocorre que o pre-
ço de venda no varejo de 
cigarros é muito inferior à 
base de cálculo presumida, 
e isso faz com que a União 
receba um valor a maior, 
que não corresponde ao tri-
buto realmente devido, pois 
os parâmetros fixados por 
estimativa não se concreti-
zaram no ato da venda ao 
consumidor final.

Inconformados com es-
ta exigência, muitos con-
tribuintes recorreram ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), discutindo a incons-
titucionalidade dos valores 
de PIS e Cofins recolhidos 
indevidamente, uma vez 
que a venda dos cigarros é 
realizada por um valor mui-
to menor do que aquele uti-
lizado na presunção.

Felizmente, o Plenário da 
Suprema Corte, por maio-
ria, decidiu que “é devida a 
restituição da diferença das 
contribuições para o Pro-
grama de Integração Social 

(PIS) e para o Financia-
mento da Seguridade Social 
(Cofins) recolhidas a mais, 
no regime de substituição 
tributária, se a base de cál-
culo efetiva das operações 
for inferior à presumida”. 
A decisão foi proferida na 
sessão virtual encerrada em 
26 de junho de 2020, no 
julgamento do Recurso Ex-
traordinário (RE) 596.832/
RJ, com repercussão geral 
reconhecida (Tema 228).

De acordo com a deci-
são, não tendo sido veri-
ficado o fato gerador, ou 
constatada a ocorrência de 
modo diverso do presumi-
do, há o direito à devolução 
pois, tratando-se de anteci-
pação, é inerente que, mais 
adiante, haverá um encon-
tro de contas para saber se 
os parâmetros fixados por 
estimativa se tornaram con-
cretos, como acontece re-
lativamente ao Imposto de 
Renda.

Assim, é impróprio po-
tencializar uma ficção ju-
rídica para, a pretexto de 
atender a técnica de arreca-
dação, consagrar “verdadei-
ro enriquecimento ilícito” 
por meio do recebimento 
de quantia indevida pelo 
ente público que está com-
pelido a dar o exemplo. 

“Há vedação peremptória 
à apropriação, pelo Estado, 
de quantia que não corres-
ponda ao tributo realmente 
devido, consideradas a base 
de incidência e a alíquota 
das contribuições, bem as-
sim os regimes de arreca-
dação”, afirmou o ministro 
Marco Aurélio em seu vo-
to, seguido pela maioria do 
Plenário.

Com base nesse julga-
mento, a Receita Federal 
do Brasil (RFB) emitiu a 
Nota Cosit/Sutri/RFB 
446/2020, na qual con-
cluiu que a decisão com 
repercussão geral exarada 
pelo STF é aplicável para 
o setor econômico de ci-
garros, onde existe a subs-
tituição tributária do PIS e 
da Cofins. Posteriormen-
te, a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional 
(PGFN) emitiu o Pare-
cer SEI 2592/2021/ME, 
dispensando a PGFN de 
contestar e recorrer nesta 
matéria e reconhecendo 

que “é devida ao substitu-
to tributário a restituição 
da diferença das contri-
buições para o Programa 
de Integração Social – PIS 
e para o Financiamento da 
Seguridade Social – Cofins 
por ele recolhidas a maior, 
no regime de substituição 
tributária, se a base de cál-
culo efetiva das operações 
for inferior à presumida”.

Assim, diante do jul-
gamento do STF (RE 
596.832/RJ), da repercus-
são geral reconhecida (Tema 
228), da Nota Cosit/Sutri/
RFB 446/2020 e do Pare-
cer SEI 2592/2021/ME, as 
empresas varejistas que re-
alizam a venda de cigarros, 
como postos de combustí-
veis, padarias, lojas de con-
veniência e supermercados, 
desde que comprovem que 
os valores de venda foram 
inferiores aos presumidos, 
podem pleitear a restituição 
dos valores de PIS e Cofins 
recolhidos indevidamente 
nos últimos cinco anos. Em 
média, estes estabelecimen-
tos conseguem recuperar 
cerca de 7% de toda a ven-
da de cigarros ocorrida nes-
se período.

Um detalhe importan-
te a ser considerado é que, 
em relação à restituição dos 

valores, a Portaria Conjunta 
PGFN/RFB 1/2014 pre-
vê a vinculação da RFB às 
decisões judiciais desfavo-
ráveis à Fazenda Nacional 
proferidas em Recursos Ex-
traordinários com Reper-
cussão Geral (STF) ou em 
Recursos Especiais Repeti-
tivos (STJ), após expressa 
manifestação da Procu-
radoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). Como 
a PGFN se manifestou ex-
pressamente através do Pa-
recer SEI 2592/2021/ME, 
é possível realizar os pedi-
dos de restituição pela via 
administrativa.

É essencial, no entanto, 
que o levantamento dos 
créditos seja preciso para 
que o pedido de restituição 
tenha fundamentação e am-
paro. Fazer esse cálculo ma-
nualmente é extremamente 
lento, custoso e, na maioria 
das vezes, inviável. Somente 
uma solução que automati-
ze a apuração dos valores 
pode fornecer planilhas 
exatas para que as empre-
sas tomem as providências 
necessárias para restituir os 
créditos que lhes pertencem 
por direito.

Frederico Amaral é CEO 

da e-Auditoria.
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Aumento de US$ 25 no  
barril zera redução com ICMS

“A proposta do Governo Federal de reduzir as 
alíquotas de ICMS de combustíveis, energia e 

telecomunicações a um teto de 17%–18%, e, simultanea-
mente, zerar a tributação (por meio do ICMS e do PIS/
Cofins) sobre o óleo diesel é de extrema irresponsabilida-
de. Não só por tirar dos cofres de estados e municípios 
uma soma de R$ 115 bilhões anuais, sendo R$ 27 bilhões 
apenas dos entes locais, como por não oferecer a devida 
compensação a essa perda”, protesta Paulo Ziulkoski, 
presidente da Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM).

Segundo Ziulkoski, o valor de R$ 25 bilhões a R$ 50 
bilhões sugerido pelo Ministério da Economia não com-
pensa nem metade das perdas que estados e municípios 
sofrerão e terá caráter provisório, relacionado à desonera-
ção do óleo diesel. A maior parte das perdas – cerca de R$ 
80 bilhões – terá caráter permanente, devido ao teto que 
se pretende criar.

“A redução do ICMS pode reduzir em R$ 0,70 o preço 
do litro da gasolina, mas o aumento da cotação interna-
cional do petróleo em US$ 40, como ocorreu nesse último 
ano, tem um impacto de R$ 1,20 no preço da bomba”, 
complementa.

Quase R$ 700 bi

As perdas no Fundo de Garantia se acumulam. No 
último dia 10, com o INPC de 0,45% e a Taxa Referencial 
(TR) de 0,1663%, o governo deixou de creditar mais R$ 6 
bilhões nas contas do FGTS, considerando juros compos-
tos desde janeiro de 1999.

“Os expurgos da TR no FGTS geraram uma perda de 
R$ 694 bilhões, se no lugar da TR fosse usado o INPC, 
que mede a inflação. Desde setembro de 2017, a TR, com 
raras exceções, é zero”, diz Mario Avelino, presidente do 
Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador.

Sem redução

Os planos de saúde brigaram para que só fossem 
obrigados a atender o que consta da lista da ANS. Mas 
na hora de baixar os preços, já que não precisarão cobrir 
tratamentos não especificados, dizem que os casos eram 
poucos. Então por que tanto empenho em exigir o rol da 
ANS?

Rápidas

Nesta terça-feira, os Auditores-Fiscais da Receita 
farão ato em frente às superintendências de todas as re-
giões fiscais contra o PLP 17/2022, colocado em regime 
de urgência na Câmara dos Deputados, que foi batizado 
pela categoria como “Código de Defesa do Sonegador” 
*** O IJCA está com inscrições abertas, até 17 de ju-
nho, para o Programa Oficina do Ensino com os cursos 
de Auxiliar Administrativo com Ênfase em Atendimen-
to ao Cliente e o Trilha Tecnológica, para moradores 
de Niterói e entorno. Inscrições @instituto.JCA *** 
Avanade, Gama Academy e Labora realizam o projeto 
Academia Cloud 50+, que selecionará até 200 alunos 
acima de 50 anos para passar por um treinamento de 
formação; ao final do curso, 20 poderão ser contratados. 
Inscrições: parceriaslabora.tech/academiacloud50 *** 
O embaixador Paulo Roberto de Almeida, diretor de 
publicações do Instituto Histórico e Geográfico do DF 
(IHG-DF), lançará 2 livros de sua autoria nesta terça, 
às 17h, no canal TVIAB no YouTube *** Nesta quarta, 
João Candido Portinari, único filho do pintor e diretor-
geral do Projeto Portinari, terá encontro virtual com 
mais de 200 crianças do Complexo do Alemão, alunos 
do projeto Vidançar. O encontro é iniciativa do Voz das 
Comunidades e do Projeto Portinari.
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BRIGHTON RJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAgOES S.A CNPJ n° 22.239.686/0001-00 NIRE n° 33.3.0031730-9 
ATA DE ASSEMBELIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022 

Data, Hora e Local: Realizada aos 31 (trinta e urn) dias do mes de maio do ano de 2022, as 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na 
Avenida Sergio Buarque de Holanda no 605, sala 1215, Jacarepagua, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22775-031; Mesa: Ricardo Ranauro 
Presidente, e Rafael da Silva Giovannini — Secretario. Presenca: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme consta na Lista de Presenga que integra a presente ata. Convocacao e publicacOes: Dispensada a convocagao previa pela imprensa, devido a 
presenga de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos dos artigos 133, §4° e 124, § 4°, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A”). Ordem 
do Dia: (a) deliberar sabre a redugao do Capital Social da Companhia para restituigao aos acionistas; (b) alterar o caput do Artigo 5° do Estatuto Social 
da Companhia; e (c) consolidar a redagao do Estatuto Social da Companhia. Deliberacoes: ApOs a leitura da ordem do dia, os acionistas representantes 
da totalidade do capital social da Companhia deliberaram, por unanimidade: 1. Nomear o Sr. Ricardo Ranauro como Presidente da presente Assembleia 
Gera! Extraordinaria, bem coma o Sr. Rafael da Silva Giovannini como Secretario. 2. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumario, nos 
termos do artigo 130 da Lei 6.404/76. 3. Aprovar a reduccio do capital social da Companhia, passando-o de 9.198.422,79 (nove milhees, cento e noventa e 
oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) para R$4.198.422,79 (quatro milhees, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte 
e dois reais e setenta e nove centavos), configurando uma reduce°, de R$5.000.000,00 (cinco milhoes reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda 
corrente nacional, mediante a restituicao do capital social aos acionistas, proporcionalmente, a suas participagOes acionarias, e corn o cancelamento de 
3.218.953 (tres milhOes, duzentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e ties) awes ordinarias, nominativas e sem valor nominal, pelo prep de R$1,5533. 
0 preco das awes ora canceladas, corn fundamento na perspectiva de rentabilidade da companhia, conforme art. 173 e art. 174, da Lei 6404176, foi unani-
memente aprovado pela totalidade dos acionistas da Companhia. As goes foram canceladas na proporceo das respectivas participacOes no capital social 
detidas por calla acionista, a saber, pela acionista PALADIN CP INVESTORS (BRAZIL), LLC, 2.147.042(dois milhees, cento e quarenta e sete mil, qua-
renta e duas) noes, e pela acionista RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (nova denominadao da  Construtora Casper LtdaI, 1.071,911 (hum milhao, 
setenta e urn mil, novecentos e onze) awes, tudo conforme Boletins de Subscricao que integram a presente como Anexo II. 0 valor total da reducao do 
capital social sera destinada aos sOcios, a titulo de restituicao parcial do capital investido, por parte da PALADIN CP INVESTORS  (BRAZIL), LLC, no valor 
de R$3.335.000,00 Wes milhOes, trezentos e trinta e cinco mil reais) em moeda corrente nacionai, e por parte da RAJA SOCIEDADE  UNIPESSOAL LTDA 
no valor de R$1.665.000,00 (hum milhao, seiscentos e sessenta e cinco mil reais) em moeda corrente nacional. 4. Consignar que o Conselho Fiscal da 
Companhia nao foi instalado no presente exercicio, nao havendo, portanto, parecer quanta a reducao deliberada, nos termos do art. 173 da Lei n° 6404/76. 
5. Registar, em face do que dispOe o art. 174 da Lei n° 6404/76: (1) A eficacia da deliberacao de restituicao de parte do capital social aos acionistas fica 
condicionada ao cumprimento das seguintes condicOes: (i) publicacao da presente ata antes do seu respective registro perante a Junta Comercial do 
Estado de Sao Paulo; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicacao desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos cre-
dores quirografarios, nos termos do paragrafo primeiro, oposicao a essa deliberacao ou, se tiver havido oposicao, mediante a prova do pagamento e/ou 
deposit° judicial; e (iii) aprovacao previa pelos debenturistas, nos termos do paragrafo 3° do referido artigo 174 da Lei n° 6404176; (2) Autorizar que o valor 
correspondente a restituicao do capital seja efetuada em moeda corrente do Pals elou compensacao de creditos da Companhia para corn os acionistas. 
6. Em decorrencia da deliberacao acima, os acionistas decidem alterar o Caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar corn a 
seguinte nova redagaol “Artigo 5° - 0 capital social, totalmente subscrito e integralizado, 6 de R$4.198.422,79 (quatro milhaes, cento e noventa e oito mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), dividido em 2.702.905 (dois milhoes, setecentos e dois mil, novecentos e cinco) agOes ordi-
narias, nominativas e sem valor nominal.” 7. Aprovar a consolidagao do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar corn a redacao constante do 
Anexo I da presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrados os trabaihos e determinou a lavratura da ata que, 
apos lida, achada conforme e aprovada é assinada pelos presentes. Acionistas: R RANAURO RAJA LTDA (nova denominacao social de CONSTRUTORA 
CALPER LTDA) e PALADIN CP INVESTORS (BRAZIL), LLC. A presente 6 copia fiel da originada lavrada em livro. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022. 
Ricardo Ranauro

Presidente
Rafael da Silva Giovannini

Secretário
Visto do Advogado:

Danielle Lisboa Madium

Combatentes da privatização da 
Petrobras, Eletrobras, Correios e CEF
Audiência pública requerida pelo senador Paulo Paim (PT-RS) 

Combater a priva-
tização de estatais 
e aumentar ações 

em defesa do patrimônio 
público brasileiro foram 
pontos levantados pelos 
participantes de audiência 
pública da Comissão de 
Direitos Humanos (CDH) 
nesta segunda-feira. A pro-
gramação aconteceu por 
requerimento do senador 
Paulo Paim (PT-RS) e teve 
como objetivo lançar o li-
vro “O Futuro é Público” 
e a campanha “Se é público 
é para todos”, encabeçados 
pelo Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas Pú-
blicas.

Segundo a Agência Se-
nado, esse movimento sur-
giu durante a tramitação do 
Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 555. de 2015, o cha-
mado Estatuto das Estatais 
ou Lei de Responsabilidade 
das Estatais. A matéria foi 
aprovada pelo Congresso e 
sancionada na forma da Lei 
13.303, em 2016. O comitê 
protesta agora contra a pri-
vatização de empresas co-
mo Petrobras, Eletrobras, 
Correios e Caixa Econômi-
ca Federal.

Para Paim, os lançamen-
tos da campanha e da pu-
blicação junto ao Senado 
vêm em boa hora. Segundo 
ele, sem a luta de servidores 
públicos e de parlamentares 
comprometidos com o bem 
público, outros textos nes-
sa linha, como a proposta 
de reforma Administrativa 
(PEC 32/2020), também já 
teriam sido aprovadas pelo 
Parlamento.

“É hora de reafirmar que 
a gestão pública tem com-
promisso com a coletivi-
dade; olhar para o futuro e 
não só para o presente. A 
gestão pública democrática 
e transparente é o caminho 
eficaz para induzir um cres-

cimento econômico susten-
tável e reduzir desigualda-
des”, sinalizou.

A senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN) considerou cri-
minosa a atuação do gover-
no federal quanto às priva-
tizações. Ela disse que não 
desmerece o setor privado, 
mas ponderou que servi-
ços pagos, em quaisquer 
instâncias, visam majorita-
riamente ao lucro. Zenaide 
mencionou o PLP 18/2022, 
em análise no Senado, afir-
mando que o texto torna 
a Petrobras mera distri-
buidora, gerando lucros e 
dividendos para acionistas 
enquanto, para a população, 
resta nada.

“É uma bola de neve, 
não tem como não ser. 
Governo corta verbas da 
educação pública, mas is-
so aqui (o projeto) é ainda 
mais grave: reduz o ICMS 
dos estados, recursos de 
transferência obrigatória, 
sob o argumento de que 
esses entes estão ricos. 
Mas esses estados, minha 
gente, estão pagando a in-
flação com esse dinheiro. 
A Petrobras precisa conti-
nuar com seu papel social 
e concordo em gênero, nú-
mero e grau com o que foi 
colocado nessa audiência 
pelos expositores”, salien-
tou Zenaide.

Luta histórica

Coordenadora do Comi-
tê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas, Rita 
Serrano discorreu sobre a 
luta em defesa do patrimô-
nio público, ressaltando o 
apoio dos parlamentares e 
o alto número de audiências 
públicas promovidas pe-
la CDH nos últimos anos. 
Co-autora do livro “O Fu-
turo é Público”, Rita expli-
cou que a campanha “Se é 

público é para todos” existe 
há seis anos e tem o intuito 
de esclarecer que não basta 
tentar derrubar projetos co-
mo o PLS 555/2015, mas 
discutir o conceito sobre 
o que é público e o que é 
privado junto à população. 
Ela pediu aos senadores 
que ajudem a derrubar, por 
exemplo, o Projeto de Lei 
4.188/2021, em tramita-
ção na Casa, que propõe o 
fim do monopólio da Caixa 
Econômica nas operações 
do penhor civil.

“Precisamos dialogar 
com a sociedade para es-
clarecer que o patrimônio 
público não pode ser des-
truído. O que é público é 
para todos; o que é privado 
é para quem consegue pa-
gar. É momento de repen-
sar e trazer dados concretos 
para discutirmos dentro do 
Congresso Nacional e junto 
à população”, apontou. 

‘O Futuro é Público’

O assessor jurídico do 
Comitê em Defesa das Em-
presas Públicas, Luiz Al-
berto dos Santos, informou 
que, desde 2019, foram re-
gistradas a privatização ou 
extinção de 35 estatais, das 
quais 8 por incorporação a 
empresas controladoras e 
13 alienadas ao setor priva-
do, além de 7 liquidadas. De 
acordo com o sociólogo, o 
livro “O Futuro é Público” 
demonstra que quando os 
serviços públicos são de 
propriedade pública e orga-
nizados democraticamente 
podem promover a riqueza 
das comunidades e de eco-
nomias locais.

Luiz Alberto explicou 
que a privatização de esta-
tais interessa ao governo 
por trazer resultados como 
a valorização da livre inicia-
tiva e das leis do mercado, 

além de reduzir a interferên-
cia política na gestão dessas 
empresas. Mas afirmou, por 
outro lado, que vender esta-
tais reduz o controle social 
e o acesso das pessoas a ser-
viços que devem ser univer-
salizados.

“É hora de exigir a pro-
priedade pública democrá-
tica em todos os níveis e 
exigir o acesso universal a 
serviços públicos, para que 
todas as pessoas possam le-
var uma vida digna e prós-
pera”.

Ataque às empresas públicas

O diretor-presidente da 
Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal 
(Fenae), Sergio Takemo-
to, afirmou que o governo 
Bolsonaro tem promovido 
um ataque às empresas pú-
blicas nacionais. Segundo 
ele, o Executivo tem pro-
curado retirar da Caixa seu 
papel social, a fim de que 
a empresa perca relevância 
perante a sociedade. Ele 
observou, no entanto, que 
essas medidas do governo 
têm sido reduzidas devido à 
atuação do Parlamento, do 
Judiciário e do movimento 
popular.

Já o presidente da Fede-
ração Única dos Petrolei-
ros (FUP), Deyvid Bacelar, 
disse que o debate na CDH 
ocorreu em momento ade-
quado, devido às intenções 
do governo federal de in-
tensificar as privatizações 
no Brasil. O debatedor ava-
liou que uma série de ações 
será necessária para desfa-
zer essas medidas da União 
a partir do próximo ano e 
convocou a sociedade civil 
a participar do movimento 
contra a venda de empresas 
públicas brasileiras como a 
Petrobras.
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Como proteger a 
propriedade intelectual  
no metaverso
Por Mariana Valverde

Na medida em que o metaverso está construindo a 
sua realidade aumentada, apresentando os devices 

de acesso e expondo pistas sobre como idealiza seu fun-
cionamento, centenas de empresas em cada país procuram 
demarcar território e anunciam que já estão lá. Esse perfil 
de desbravador que corre para onde gritam “ouro!” faz 
parte da cultura empreendedora. Como em todas as ondas 
da internet, seu principal mérito está em tangenciar riscos 
e prever soluções que serão amoldadas a partir da suces-
são de problemas que exponham. A ideia é de que os mais 
rápidos e planejados se destaquem e prosperem.

Há exatos 30 anos, em 1992, se iniciou o uso comercial 
da internet. Todo o aprendizado deste período será aplica-
do no metaverso, que, em si, é resultado de erros e acertos 
dos inúmeros “universos virtuais” que tentam replicar 
digitalmente a interação humana.

Repete-se no atual contexto indagações que vão desde 
questões simples sobre como é o funcionamento, abran-
gência e utilidade, até as mais complexas como a legis-
lação a ser aplicada, formas de proteção e resolução de 
conflitos.

No metaverso, o desafio quanto ao ordenamento jurí-
dico aplicável é maior do que muitos podem opinar neste 
momento. Organismos internacionais já se debruçam 
sobre tema.

Enquanto já se discute sobre o que fazer em casos de 
assédio sexual, ataques racistas e intolerância diversas, o 
movimento centra-se de forma mais efetiva em quem já 
tem noção concreta de estar presente nesta “land mirror”, 
mas ainda não definiu em qual momento, forma e exten-
são.

Têm certeza apenas que lidarão contra o mesmo tipo 
de replicantes que a inteligência de cópias produz em série 
nos processos econômicos assimétricos.

Por isso, a pergunta central é: como proteger os ativos 
de propriedade intelectual e programar uma entrada no 
metaverso?

A primeira linha de defesa é a proteção de propriedade 
de marca. O registro de uma marca, atualmente realizado 
no Brasil, tem validade nacional e pode ser replicado para 
outros países através de protocolos firmados.

Porém, em muitos casos, uma mesma marca tem dife-
rentes titulares em países diversos. Assim, as questões aqui 
são: como fica essa marca na atuação em um ambiente 
universal do metaverso? Como estabelecer uma proteção 
ampla? Como proceder a resolução de conflitos nesse 
ambiente?

Esses são exemplo simples, reais e os conflitos nesse 
aspecto tendem a aumentar, implicando em ônus para 
aqueles que não se planejarem para essa incursão.

Desta forma, se uma empresa pretende ingressar no 
metaverso ainda que a médio prazo, é de suma importân-
cia realizar um plano prévio para proteção dos ativos de 
propriedade intelectual. Esse plano inclui o mapeamento 
dos ativos atuais, registros e formas de proteção realiza-
das e deve estar atrelado ao conjunto de ações futuras do 
negócio, considerando as consequências do metaverso.

Os projetos de preparação para este momento podem 
ser reconhecidos como “dig in”, no qual, de forma reso-
luta e intensa, se estabelecem linhas de defesa, trincheiras 
legais, antecipando-se a ataques concorrenciais de níveis 
diversos.

Nesta ação se listam todos os ativos de propriedade in-
telectual, softwares, direitos autorais, marcas, trade dress, 
patentes, desenhos industriais, situação atual, investimen-
tos e projeções.

Cada projeção possibilitará a antecipação e planeja-
mento da proteção, minimizará custos e riscos futuros e, 
sobretudo, vai definir o essencial. Mais do que estar lá, o 
posicionamento para desenvolver negócios onde bilhões 
de pessoas pretendem estar em algum momento.

Mariana Valverde é professora e advogada especializada em propriedade 
intelectual, sócia de Moreau Valverde Advogados.

Nove em 10 empresas no 
Brasil são individuais ou MPEs
Segundo o DataSe-

brae, há 19.086.439 
matrizes de empre-

sas abertas no Brasil. Pe-
los números do primeiro 
quadrimestre divulgados 
pelo Ministério da Econo-
mia no último dia 6, temos 
19.373.257 empresas ativas 
no Brasil.

A maior concentração de 
empresas em atividade está 
nas empresas individuais, 
microempresas e de peque-
no porte (92,4%). Pela clas-
sificação do Ministério da 
Economia, apenas 0,9% do 
total são Sociedades Anôni-
mas. Para cada 100 MEIs, 
há 30 Micros, dez Pequeno, 
e um SAs.

“No relatório do Minis-
tério da Economia há uma 
série histórica da abertura e 
fechamento de empresas no 
primeiro quadrimestre dos 
anos de 2012 a 2022, sendo 
esse último até abril. Pode-
-se observar um aumento 
no número de empresas nos 
últimos anos no primeiro 
quadrimestre; pode-se atri-
buir o aumento no número 
de abertura de empresas ao 
desemprego. Nesses casos, 
o empreendedor(a) inicia 
um negócio por falta de 
opção de trabalho, abrindo 
um MEI ou Microempresa 
para emitir nota fiscal e se 
inserir na economia. Por-
tanto, um dado positivo, co-

mo o aumento do número 
de empresas, deve ser visto 
com cautela. Muitas vezes 
a carreira de empreender 
não foi uma escolha, mas 
sim questão de sobrevivên-
cia”, diz Virgilio Marques 
dos Santos, CEO da FM2S 
Educação e Consultoria

As principais atividades 
são as que menos exigem ca-
pital e licenças para abertura, 
fora que o MEI representa a 
grande maioria. Se pegarmos 
o Comércio varejista de arti-
gos do vestuário e acessórios, 
há 760.760 MEIs ativos, ou 
seja, 76% dessa atividade é 
exercida por Microempreen-
dedores individuais. Na pro-
moção de vendas, o número 
é 92%; cabeleireiros, manicu-
re e pedicure, 97%, e assim 
por diante.

“A carreira de empreen-
dedor, a julgar pelas ativida-
des, não parece preocupar-se 
com a alta produtividade e a 
inserção do país como player 
global. Assemelha-se mais ao 
subemprego, haja vista que 
os custos do MEI são muito 
menores que os do emprega-
dor de pequeno porte, per-
mitindo assim, que mesmo 
empresas muito pouco pro-
dutivas sobrevivam.”

Para comparação, um 
MEI pode faturar até R$ 
6.750 por mês e irá pagar 
um imposto fixo de R$ 60 
reais se for prestador de 

serviços. Se ele abrir uma 
pequena empresa, só os en-
cargos que irão incidir so-
bre seu pro labore, mesmo 
se for um salário mínimo, 
será de 11% ou R$ 133,32. 
Portanto, quando se vê os 
números de empresas su-
bindo, mas principalmente 
pela abertura de empresas 
do MEI, deve-se analisar 
os dados com cautela, não 
com comemoração. A cria-
ção do MEI, lá em 2008, 
foi importante para dar se-
gurança e desburocratizar 
a abertura de empresas. 
Assim, um empreendedor 
nessa categoria tem direito 
a aposentadoria, auxílio-do-
ença, salário-maternidade e 
pensão por morte para os 
familiares. Entretanto, is-
so não pode ser encarado 
como uma alternativa para 
alavancar a produtividade 
do país. Assemelha-se mais 
a uma política de segurida-
de social e desburocratiza-
ção para o primeiro empre-
endimento.”

Levantamento feito pelo 
Sebrae, a partir de dados 
da Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas 
(CNAE), identificou que 
apesar de um pequeno re-
cuo registrado no primeiro 
trimestre de 2022, se com-
parado ao mesmo período 
do ano passado, o número 
de empresas abertas con-

tinuou sendo superior ao 
registrado em 2019 e 2020, 
período pré-pandemia.

A análise feita pelo Sebrae 
mostra que nos três primei-
ros meses deste ano foram 
criadas 954 mil empresas 
– entre MEIs, microempre-
sas e empresas de pequeno 
porte. No mesmo período 
de 2019 e 2020 foram aber-
tos, respectivamente, 762 
mil e 843 mil pequenos ne-
gócios, respectivamente. Já 
em 2021, o resultado foi de 
pouco mais de 1 milhão de 
novos empreendimentos. 
Além do número de aber-
tura de empresas, o levanta-
mento também identificou 
as 10 atividades que mais 
registraram empresas no 
primeiro trimestre de 2022. 
O destaque no ranking fica 
por conta dos segmentos de 
moda, saúde e construção.

O estudo Global En-
trepreneurship Monitor 
(GEM), realizado pelo Se-
brae e pelo Instituto Brasi-
leiro de Qualidade e Produ-
tividade (IBQP), já indicava, 
no ano passado, uma redu-
ção de 1,5 ponto percentual 
na taxa de empreendedo-
rismo por necessidade, que 
é um fator que influencia 
muitos empreendedores 
(em especial os MEI) ao 
escolherem abrir o próprio 
negócio para buscar uma 
fonte de subsistência.

Namorados: presentes ficaram  
abaixo da inflação pelo 2º ano

Levantamento reali-
zado a partir de 23 
produtos e servi-

ços do Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), do Insti-
tuto Brasileiro de Economia 
(Ibre), da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) indicou que 
os produtos e serviços mais 
procurados como presentes 
para o Dia dos Namorados 
subiram em média 4,8% nos 
últimos 12 meses. O percen-
tual ficou abaixo da inflação 
apurada para o mesmo perí-
odo, que foi de 10,27%. Já é 
o segundo ano consecutivo 
que isso ocorre, no ano pas-
sado, a mesma cesta tinha va-
riado 3,86% contra 7,98% do 
IPC-DI.

A pesquisa também reve-
lou a recuperação dos ser-
viços, que subiram 5,6%, 
em média. Todos os itens 

da cesta de serviços sofre-
ram aumento: restaurantes 
(8,13%), hotéis e motéis 
(7,47%), cinemas (5,62%), 
salão de beleza (4,94%), 
academia (2,37%), teatro 
(2,01%) e shows (0,29%).

O pesquisador do Ibre 
Matheus Peçanha lembra 
do papel da retomada nessa 
inflação de serviços:

“Após o fim das restri-
ções sanitárias e com a volta 
do trabalho presencial, a de-
manda por serviços foi nor-
malizada, o que permitiu o 
reajuste de muitos preços 
que já estavam com os cus-
tos pressionados, mas não 
estavam sendo reajustados 
pela restrição de demanda”.

Pelo lado dos produtos 
mais comumente escolhidos 
como presente, a cesta de 
16 itens teve um aumento 

médio de 4,04%. As maiores 
altas vieram principalmente 
dos itens de vestuário: rou-
pas masculinas (11,04%), 
calçados masculinos (9,84%), 
roupas femininas (7,98%), 
calçados femininos (7,57%) 
e cintos e bolsas (7,3%). As-
sim como na cesta de servi-
ços, todos os itens da cesta 
de presentes registraram al-
ta: bijuterias (4,91%), vinhos 
(4,6%), livros (3,6%), pro-
dutos para barba (3,21%), 
perfumes (2,84%), bicicletas 
(2,78%), bombons e cho-
colates (2,67%), relógios 
(2,31%), celulares (1,4%), ar-
tigos de maquiagem (1,07%) 
e computadores e periféricos 
(0,99%).

“Mais uma vez, os custos 
tiveram um papel importan-
te. As cadeias globais de va-
lor sofreram muito durante a 

pandemia e ainda não se recu-
peraram, e uma das que mais 
sofreu foi a da indústria têx-
til”, avalia Matheus Peçanha.

Projeção realizada pe-
la Neotrust e divulgada na 
véspera apontava que co-
mércio eletrônico deveria 
faturar R$ 6,7 bilhões com 
o dia neste ano, um cresci-
mento de 2% em relação 
ao ano passado e alcanças-
se 14,2 milhões de pedidos, 
elevação de 1% em compa-
ração com 2021.

O tíquete médio para o 
Dia dos Namorados, se-
gundo a projeção, deve ser 
de R$ 469 em 2022, um 
aumento de 1%, acompa-
nhando a tendência de de-
saceleração nas vendas do 
comércio eletrônico. O pe-
ríodo da projeção é de 28 
de maio a 11 de junho.

Comércio eletrônico deve movimentar R$ 5 tri em 2022

Segundo estudo da 
empresa de pesquisa 
de mercado eMarke-

ter, há dois anos, apenas 
17,8% das vendas eram fei-
tas a partir de compras on-
line. Esse número deve che-
gar a 21% em 2022 e com 
a movimentação de US$ 
5,55 trilhões. Estima-se que 
o crescimento continuará, 
chegando a 24,5% até 2025, 

o que se traduz em um ala-
vancar de 6,7 pontos per-
centuais em apenas cinco 
anos.

Já de acordo com uma 
pesquisa da Capterra, feita 
com 1.060 pessoas, apon-
tou que quase metade dos 
entrevistados (49%) afir-
mou que rapidez é o item 
mais importante na entrega 
dos pedidos. Em sequência, 

aparece o preço, com 33% e 
embalagem 7%.

Ainda segundo a pesqui-
sa, 66% do público declarou 
que compra mais em lojas 
virtuais hoje do que antes da 
pandemia. Uma pesquisa do 
Future of  Retail (estudo do 
Futuro do Varejo), feita pela 
Euromonitor International 
e o Google, apontou que 
a projeção de crescimento 

no comércio eletrônico é de 
42%, de 2021 a 2025.

Além disso, levanta-
mento da NielsenIQ|Ebit 
apontou que pessoas com 
mais de 50 anos foram os 
líderes na categoria de com-
pra pela internet em 2021, 
fenômeno nunca registrado 
desde quando a pesquisa 
começou a ser realizada, há 
20 anos.
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BANCO MODAL S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1  –  Código CVM nº 25.755
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de maio de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2022, às 11:30 horas, na sede do 
Banco Modal S.A. (“Companhia”), localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I - Salão 501, Botafogo, CEP 22.250-040. 
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do § 1º 
do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes a totalidade dos membros do 
Conselho de Administração (“Conselheiros”), com participação por meio de videoconferência ou 
conferência telefônica, nos termos do § 2º do art. 13 do Estatuto Social. 3. Composição da 
Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. 4. Ordem do 
Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar 
sobre: (I) Aprovar a proposta de declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio aos 
acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 36 do Estatuto Social da 
Companhia, a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício social 
de 2022; (II) Aprovar os termos e condições, bem como ratificar a celebração pela Companhia, 
(a) do Memorando de Entendimentos Vinculante, datado de 06 de janeiro de 2022 (“Memorando 
de Entendimentos”), firmado pela Companhia junto à XP Inc. e Modal Controle Participações 
S.A., dentre outros; e (b) do Acordo de Associação e outras Avenças, datado de 04 de maio de 
2022 (“Acordo de Associação”), firmado pela Companhia junto à XP Inc., Banco XP S.A. e Modal 
Controle Participações S.A., dentre outros; bem como ratificar os atos praticados pela 
Administração da Companhia, e autorizar a prática por esta dos demais atos necessários, no 
âmbito e para os fins do Memorando de Entendimentos e do Acordo de Associação, observadas 
as competências exclusivas da Assembleia Geral; (III) Aprovar a Proposta da Administração 
(conforme Anexo I), a fim de que seja submetida à apreciação da Assembleia Geral Especial de 
Acionistas Preferencialistas da Companhia, para conversão da totalidade das ações preferenciais 
de emissão da Companhia em ações ordinárias; (IV) Aprovar a Proposta da Administração 
(conforme Anexo II), a fim de que seja submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia, para: (a) a migração da Companhia para o segmento especial de governança 
corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”); 
(b) a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações 
ordinárias de emissão da Companhia; (c) a reforma do Estatuto Social da Companhia para 
adaptá-lo aos requisitos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do 
Novo Mercado”); (d) a prática, pelos administradores da Companhia, de todos e quaisquer atos 
necessários para a conclusão do processo de migração da Companhia para o Novo Mercado; 
(e) a ratificação da contratação da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., empresa responsável 
pela elaboração dos laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da Lei das S.A.; e (f) ratificação, 
em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei das S.A., as aquisições, pela Companhia, 
do controle acionário das sociedades (x) Galapos Consultoria e Participações Ltda. (CNPJ/ME 
nº 13.020.940/0001-94) e (y) W2D Tecnologia e Soluções Ltda. (CNPJ/ME nº 41.034.291/0001-16); 
e (V) autorizar a convocação da Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas e da 
Assembleia Geral Extraordinária, ambas a serem realizadas em 20 de junho de 2022, para os fins 
previstos pelos itens (III) e (IV), acima, bem como eventual segunda convocação em data a ser 
determinada oportunamente pela administração relativa a continuidade das deliberações ora 
aprovadas, autorizando a administração da Companhia a praticar os atos necessários para tanto. 
5. Deliberações: Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão 
da matéria constante da Ordem do Dia, os membros presentes deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições, o que segue: I. Aprovar a proposta, “ad referendum” da 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, relativa à declaração e ao pagamento de 
Juros sobre o Capital Próprio, nos termos do parágrafo 2º do artigo 36 do Estatuto Social da 
Companhia, com base no lucro apurado no período, no montante total bruto de 
R$ 22.000.001,64 (vinte e dois milhões, um real e sessenta e quatro centavos), equivalentes a 
R$ 0,032092 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,096276 por Unit), que após deduzido o valor 
relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, importam 

o montante líquido de R$ 18.699.864,29 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 
oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), equivalentes a R$ 0,027278 por 
ação ordinária e preferencial (R$ 0,081834 por Unit), com exceção dos acionistas imunes e/ou 
isentos. Restou consignado que (i) os acionistas constantes da base acionária da Companhia em 
26 de maio de 2022 (inclusive) farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio ora aprovados. Dessa 
forma, a partir de 27 de maio de 2022 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas 
“Ex-Juros sobre o Capital Próprio”; (ii) os Juros sobre o Capital Próprio ora aprovados serão 
(a) imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia 
referentes ao exercício de 2022, e (b) pagos a partir do dia 07 de junho de 2022, sem nenhuma 
remuneração a título de atualização monetária; (iii) o valor dos Juros sobre o Capital Próprio 
proposto no ano-base atende aos limites estabelecidos na legislação fiscal; (iv) o Conselho de 
Administração autorizou a Diretoria Executiva a adotar as providências necessárias para a 
publicação do competente “Aviso aos Acionistas”, para divulgação ao mercado da deliberação 
ora tomada e (v) os documentos de suporte dos referidos proventos ficarão arquivados na sede 
social da Companhia. II. Tendo sido efetuadas as devidas considerações e obtidos os 
esclarecimentos pertinentes, e em consulta junto à Administração da Companhia, aprovar os 
termos e condições, bem como ratificar a celebração pela Companhia, do Memorando de 
Entendimentos e do Acordo de Associação, bem como ratificar os atos praticados pela 
Administração da Companhia, e autorizar a prática por esta dos demais atos necessários, no 
âmbito e para os fins do Memorando de Entendimentos e do Acordo de Associação, observadas 
as competências exclusivas da Assembleia Geral. III. Aprovar a Proposta da Administração 
(conforme Anexo I), a fim de que seja submetida à apreciação da Assembleia Geral Especial de 
Acionistas Preferencialistas da Companhia, para conversão da totalidade das ações preferenciais 
de emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada 
ação preferencial. IV. Aprovar a Proposta da Administração (conforme Anexo II), a fim de que 
seja submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para: (a) a 
migração da Companhia para o segmento especial de governança corporativa da B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”); (b) a conversão da totalidade 
das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de emissão da 
Companhia; (c) a reforma do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo aos requisitos do 
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”); (d) a 
prática, pelos administradores da Companhia, de todos e quaisquer atos necessários para a 
conclusão do processo de migração da Companhia para o Novo Mercado; (e) a ratificação da 
contratação da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., empresa responsável pela elaboração 
dos laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da Lei das S.A.; e (f) ratificação, em cumprimento 
ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei das S.A., as aquisições, pela Companhia, do controle 
acionário das sociedades (x) Galapos Consultoria e Participações Ltda. (CNPJ/ME 
nº 13.020.940/0001-94) e (y) W2D Tecnologia e Soluções Ltda. (CNPJ/ME nº 41.034.291/0001-16). 
V. Autorizar a convocação da Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas e da 
Assembleia Geral Extraordinária, ambas a serem realizadas em 20 de junho de 2022, às 14h e 
às 16h, respectivamente, para os fins previstos pelos itens (III) e (IV), acima, e autorizar a 
administração da Companhia a praticar os atos necessários para tanto. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: 
Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Conselheiros: Diniz 
Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Fábio Antunes Lopes, Ana 
Claudia Aparecida da Silva Leoni e Marcos José Rodrigues Torres. Certificamos que a presente 
é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022. Diniz Ferreira 
Baptista - Presidente; Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro. Certifico o Arquivamento em 01/06/2022 sob o número 00004923902. a) Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral. 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. Gustavo Pimentel Barboza Pires, inscrito no CPF/ME sob o nº 108.446.267-24, 
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer cargo de administração na XP Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda, sociedade 
limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.475.245/0001-40. 
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, 
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada 
abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela  Autarquia, de comunicado público acerca desta, 
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro

Deorf Gerência Técnica do Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro, 10 de junho 2022

MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. - MBR
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME 33.417.445/0001-20 - NIRE 33.3.0034109-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2022
Data, Hora e Local: No dia 23 de maio de 2022, às 09:00 horas, foi 
realizada a Assembleia Geral Extraordinária da Minerações Brasileiras 
Reunidas S.A. – MBR (“Companhia” ou “MBR”) de forma digital, e aprovou: 
“Aumento do capital social da Companhia com a consequente alteração 
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia”. O ato foi registrado na 
JUCERJA, sob nº 00004947197  em 10/06/2022 , e sua versão na íntegra 
está disponível no site: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

A reunião do Copom desta semana e a Selic
Aumento de 0,5 ponto percentual aqui e nos Estados Unidos

Conversamos com 
três especialistas 
do mercado fi-

nanceiro sobre o que eles 
esperam da reunião do Co-
pom desta semana. Na ata 
da última reunião, realizada 
em maio, quando a Selic 
sofreu um aumento de 1 
ponto percentual, passando 
de 11,75% para 12,75%, o 
Copom anteviu “como pro-
vável uma extensão do ciclo 
com um ajuste de menor 
magnitude” para esta reu-
nião.

Como nos mesmos dias 
do Copom (14 e 15) estará 
acontecendo a reunião do 
Fomc nos Estados Unidos, 
conversamos com um espe-
cialista americano sobre sua 
expectativa quanto à deci-
são do comitê americano.

Paulino Rodrigues, 
CFO do Banco Mercantil 
do Brasil

Esperamos um aumento 
de 50 pontos-base, com a 
Selic passando para 13,25%. 
Tendo em vista a continui-
dade da pressão inflacioná-
ria, possivelmente a porta 
ficará aberta para mais um 
aumento da mesma magni-
tude na reunião de agosto, o 
que levaria a Selic a 13,75%, 
encerrando o ciclo de alta. 
Findo o ciclo, a Selic deve 
ser mantida até o final de 
2023, com o início das re-
duções a partir de 2024.

Agora, estamos diante 
de um cenário bastante di-

fícil e complexo em termos 
globais e locais. Por exem-
plo, a extensão do conflito 
na Ucrânia pode pressionar 
tanto os alimentos, já que 
o país é um grande produ-
tor de grãos cuja produção 
não está sendo exportada, 
quanto os combustíveis, 
especialmente se invadir o 
inverno europeu. Do lado 
doméstico, o cenário fiscal 
é preocupante e podemos 
chegar ao final do ano com 
as expectativas deterioradas 
dependendo do que aconte-
cer até e depois das eleições. 
Enfim, são apenas dois 
exemplos ilustrativos dos 
riscos que quaisquer proje-
ções incorporam.

Rafael Bevilacqua, es-
trategista chefe da Le-
vante Investimentos

Nossa expectativa é 
de alta de 0,5 ponto per-
centual. Após os choques 
ocorridos no primeiro tri-
mestre, parece haver um 
pessimismo em relação à 
capacidade do Banco Cen-
tral fazer com que a infla-
ção convirja em direção 
às metas, tanto que para 
2022, a instituição já colo-
cou o objetivo novamente 
como inalcançável.

De acordo com a ata da 
última reunião do Copom, a 
projeção do IPCA no atual 
cenário é de 7,3%, uma tare-
fa que parece, a essa altura, 
muito difícil de ser cumpri-
da. Para que esse índice seja 

atingido, o IPCA médio até 
dezembro teria que ser de, 
aproximadamente, 0,36%.

Cabe ressaltar que a in-
flação esteve nesse patamar 
somente em abril do ano 
passado e que fevereiro de 
2021 foi o último mês em 
que o IPCA acumulado em 
12 meses esteve abaixo do 
teto da meta de inflação 
(5,25% à época).

William Carnevalle De 
Vuono, coordenador de 
riscos da Ouro Preto In-
vestimentos

Nós acreditamos num 
aumento de 0,50 pon-
to percentual, o que fará 
com que a Selic passe pa-
ra 13,25%, em linha com 

o comunicado da última 
reunião, quando o comi-
tê já havia sinalizado que 
haveria um aumento, mas, 
provavelmente, não tão 
elevado quanto o aumento 
de 1 ponto percentual de 
maio. Com isso, devere-
mos ter o término do ciclo 
de aperto monetário, mas 
não podemos desconsi-
derar a possibilidade de 
termos um novo aumento 
depois desta reunião para 
ajuste desse ciclo.

O que é positivo é que 
já estamos observando um 
diálogo com relação a alte-
ração do cálculo do ICMS 
sobre os combustíveis, que 
possuem um grande peso 
sobre o IPCA, Isso pode 

ajudar para que comecemos 
a observar o término do ci-
clo de aumento da Selic.

David Gobaud, CEO 
da Passfolio

O Fed sinalizou em 
maio que esperava um au-
mento de 50 pontos ba-
se nas taxas de juros nas 
próximas duas reuniões. 
Acredito que eles segui-
rão o plano e aumentarão 
as taxas nessa magnitude 
[neste momento, a banda 
dos juros americanos está 
entre 0,75% e 1,00%]. A 
boa notícia é que o merca-
do espera esse aumento de 
taxa, portanto, não deve 
ter um grande impacto nas 
ações ou criptomoedas.

A inflação atual nos Es-
tados Unidos é alta, fato 
que não era visto desde 
a década de 1970. O Fed 
realiza seu trabalho de 
intermediário ao mesmo 
tempo que tenta estruturar 
um pouso suave para os 
consumidores e o merca-
do. Diante de um quadro 
onde mais aumentos de 
taxas são prováveis, a ins-
tituição precisa controlar 
a inflação porque os con-
sumidores estão em um 
ponto de ruptura onde es-
tão atrasando as compras 
e muitos americanos estão 
lutando para comprar co-
mida e combustível.

Coordenação: Jorge Priori
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CBO HOLDING S.A. 
Cia. Aberta - CNPJ/ME nº 14.882.295/0001-81

NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0 
ATA DA AGE. 1. Data, horário e local: Aos 30/05/22, às 11h, na Trav. Braga 
nº 2, na cidade de Niterói, Estado do RJ, CEP 24.110-220 (“Cia.”). 2. Convo-
cação e presença: Dispensada a publicação do edital de convocação tendo 
em vista a presença de acionistas representando 100% do capital social da 
Cia., nos termos do Art. 124, §4° da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Pessoa Serapião e secretariados 
pelo Sr. Ricardo Wagner. 4. Ordem do dia: deliberar sobre (i) as renúncias dos 
membros do Conselheiro de Administração, Bruno Serapião e Marcelo Souza; 
e (ii) a eleição de novos membros para compor o Conselho de Administração 
da Cia. 5. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias cons-
tantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram: (i) consignar as renúncias 
dos Srs. Bruno Pessoa Serapião, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG nº 
428.280 MAER/RJ, CPF/MF sob o nº 162.746.258-95 ao cargo de Presidente 
do Conselho de Administração; e Marcelo Antônio Gonçalvez Souza, brasi-
leiro, casado, economista, RG n° 7.889.197 SSP/MG, CPF nº 745.346.106-53, 
ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. (ii) aprovar, por 
unanimidade e sem ressalvas, a indicação, em conjunto, dos Acionistas Pátria: 
a eleição do Sr Michell Fontes Souza, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 
3085157-2 SSP/SE, CPF/ME nº 038.025.895-13, para o cargo de membro 
efetivo do Conselho de Administração; e do Sr. Felipe Moreira Caram, bra-
sileiro, casado, administrador, RG 7.835.535/MG, CPF/ME 033.724.816-82, 
para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, todos com 
escritório localizado na cidade e Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim 
nº 803, 8º andar, CEP 01.453-000; conforme Termos de Posse constantes 
do Anexo I. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora 
eleitos se encerrará na AGO que apreciar as demonstrações contábeis e as 
contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31/12/22, 
conforme mandato dos demais Conselheiros eleitos em AGO/E realizada no 
dia 19/04/21. 6. Encerramento e lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser 
tratado, o presidente declarou a Assembleia encerrada e suspendeu os traba-
lhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, 
conforme o Art. 130, §1°, da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com 
a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do Art. 130, §2° da Lei 
das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 
Niterói/RJ, 30/05/22. Mesa: Bruno Pessoa Serapião - Presidente; Ricardo 
Wagner - Secretário. Jucerja nº 4936083 em 08/06/22.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA  COOPERATIVA HABITACIONAL  
“CAIXA FORTE - COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA”.  

CNPJ n.º 26.501.079/0001-28 NIRE n.º 33.4.0005531-4  
A Presidente da CAIXA FORTE - COOPERATIVA HABITACIONAL 
LTDA, Sra.  ANA CRISTINA CERQUEIRA BARRETO, convoca os Sócios 
- Cooperados para a  Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 27/06/2022, em sua sede  social situada na Rua da Assembleia, 93 – 
Aptº 702 - Centro – Rio de Janeiro – RJ,  CEP 20.011-001. Sendo a AGE 
instalada em 1.ª Convocação às 08:00 horas, com  presença de 2/3 dos 
Sócios-Cooperados em dia com suas obrigações sociais; 2.ª  Convocação 
às 09:00 horas, com presença de Metade mais Um dos sócios Coopera-
dos em dia com suas obrigações sociais e em 3.ª e última Convocação às  
10:00 horas, com presença mínima de 10 (dez) Sócios-Cooperados em 
dia com  suas obrigações, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia:  Pauta da AGE:  I – Alteração de endereço da sede/matriz;  II - Baixa/
encerramento de atividades de duas filiais da Cooperativa;  III – Exclusão 
da associada ELIANE BEATRIZ DE ARAÚJO FREITAS, por motivo  de 
falecimento.  IV - Assuntos Gerais.  Rio de Janeiro, 14 de junho de 2022.

ANA CRISTINA CERQUEIRA BARRETO  
Presidente  

R.M MUNDO MAGICO DOS BRINQUEDOS LTDA
CNPJ/MF nº 04.981.883/0001-19 - NIRE nº 332.0690199-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam os senhores Sócios-Quotistas dessa 
sociedade convocados para a reunião geral extraordinária, a realizar-se aos 
19/06/2022, na sua sede, na cidade de Duque de Caxias, na Rua, Mariano 
Sendra dos Santos, S/Nº, quadra 05, Loja 16, CEP 25010-080, Shopping 
Center de Caxias, RJ, no horário de 09 horas, para deliberação da seguinte 
ordem do dia: Alterar o Contrato Social em cumprimento aos requisitos 
legais que, para este procedimento, encontram-se previstos no artigo 1.029 
do Código Civil Brasileiro, saída da sócia MILENA EUZEBIO BEZERRA, 
Brasileira, casada, comerciante, nascida em 14/11/1977, portadora da 
Identidade nº 10987123-6 IFP/RJ e CPF nº 052.007.377-02, residente 
e domiciliada à Rua: Manuel Pereira da Costa, 76, casa 23, Tauá, Ilha do 
Governador, RJ, CEP 21920-120. Duque de Caxias, RJ, 10/06/2022.

MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. - MBR
(Companhia Fechada) 

CNPJ/ME 33.417.445/0001-20 - NIRE 333.0034109-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2022
Data, Hora e Local: No dia 10 de junho de 2022, às 10:00 horas, foi 
realizada a assembleia geral extraordinária da Minerações Brasileiras 
Reunidas S.A. – MBR (“Companhia” ou “MBR”) de forma digital 
e aprovou: redução do capital social da Companhia por estar 
excessivo com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia. Sua versão na íntegra está disponível no  
site: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A. 
CNPJ/ME nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM 
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“AGO”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto no Instrução 
Normativa nº 81 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (“DREI”), 
às 11:00 horas do dia 22 de junho de 2022, a fim de deliberaram sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o 
relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer do conselho 
fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (“Exercício 
2021”); e (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do Exercício 2021. 
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da 
AGO virtualmente, através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência 
“Microsoft Teams”, sendo que os documentos e informações obrigatórias estarão 
à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia ou por meio 
do e-mail ri@priner.com.br. Para participação na AGO, por meio da plataforma 
“Microsoft Teams”, os acionistas devem enviar uma solicitação à Companhia pelo 
e-mail indicado neste Edital, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas em relação ao horário marcado para o início da AGO, acompanhada de toda 
a documentação necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida 
a solicitação e verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao 
acionista os dados para a sua participação por meio da plataforma ora referida. 
Será necessário que os acionistas apresentem documentos para comprovar 
sua identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admitidos à AGO. O 
acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu representante legal. 
Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na 
AGO por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento 
de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022. 
A Diretoria.

BEMOBI MOBILE TECH S.A. 
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022

1. Data, Horário e Local: No dia 12 de maio de 2022, às 16:00 horas, 
reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi Mo-
bile Tech S.A. (“Companhia”), via vídeo conferência conforme facultado 
pelo Estatuto Social da Companhia, sendo a reunião considerada como na 
sede da Companhia, localizada na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 4º 
Andar, Botafogo, CEP 22270-000, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, 
considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Ad-
ministração da Companhia, a saber: Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone 
Piani, Pedro Santos Ripper, Lars Boilesen e Francisco Tosta Valim Filho. 
3. Mesa: Presidente: Lars Boilesen. Secretário: Atademes Branco Pereira. 
4. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguin-
tes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de 
sumário. 4.2. Fica alterado o programa de recompra de ações de emissão 
da Companhia aprovado e pelo Conselho de Administração da Companhia 
em 27 de setembro de 2021 e aditado pelo mesmo órgão em 21 de outu-
bro de 2022 (“Programa de Recompra”), para refletir o seguinte: 4.2.1 O 
número de ações objeto do Programa de Recompra passa de 5.000.000 
para 7.000.000 de ações. 4.3. Fica a diretoria da Companhia autorizada a 
tomar as medidas necessárias para a implementação do disposto acima, 
inclusive a publicação do Comunicado sobre Negociação de Ações de Pró-
pria Emissão, preparado na forma do Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM 
nº 480/09, que é ora aprovado por esse Conselho e fica arquivado como 
Anexo 1 desta ata. 5. Autorização: Autorizar e ratificar a celebração pela 
Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cum-
primento das deliberações anteriores. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente 
ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, 
foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração. Assina-
turas: Mesa: Lars Boilesen (presidente); Atademes Branco Pereira (secre-
tário). Conselheiros presentes: Francisco Tosta Valim Filho; Fiamma Zarife; 
Carlos Augusto Leone Piani; Pedro Santos Ripper; Lars Boilesen. Confere 
com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022. 
Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCERJA em 13/06/2022 sob o nº 
4949824. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Mercado está muito volátil, diz analista

No mercado finan-
ceiro, a semana co-
meça no aguardo 

sobre decisões sobre juros no 
Brasil e nos Estados Unidos. 
Na quarta-feira (15), o Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom) decidirá a nova taxa de 
juros (atualmente em 12,75% 
ao ano). As projeções giram 
em torno de uma alta de 0,25 
pp ou de 0,50 pp para a Selic.

Também na quarta-feira 
acontece a reunião do Co-
mitê de Mercado Aberto 
(Fomc, na sigla em inglês), 
o Copom do Banco Central 
dos Estados Unidos. Os ju-
ros no país devem ser ele-
vados em 0,50 pp, para uma 
taxa entre 1,25% e 1,5%. 
Nos dois casos, é espera-
do que a autoridades deem 
continuidade aos seus ciclos 

de aperto monetário.
Idean Alves, sócio e che-

fe da mesa de operações da 
Ação Brasil Investimentos, 
escritório credenciado da 
XP Investimentos, disse 
que o mercado está muito 
volátil e segue assim desde 
a semana passada por con-
ta da proximidade do Fomc 
e Copom, em especial pela 
elevação que deve vir acima 
da média nos EUA. “Fala-
se no mercado em uma 
alta de 0,75% lá fora, e de 
0,50% no Brasil, o que gera 
aversão a risco nas bolsas e 
aumenta a busca por ativos 
da renda fixa”, diz.

Segundo ele, empresas 
do setor aéreo enfrentaram 
quedas nesta quarta-feira. 
Tal movimento mostra-se 
ainda mais acentuado em 

empresas muito alavanca-
das e as quais têm seus cus-
tos operacionais e de dívi-
das atreladas ao dólar, que 
já se valorizou mais de 10% 
nas duas últimas semanas, 
impactando principalmente 
o setor aéreo, sem contar os 
novos lockdowns na China.

Quedas

Os ativos da Gol Linhas 
Aéreas (GOLL4) apresen-
taram nesta segunda-feira 
(13) a maior desvaloriza-
ção da Bolsa de Valores de 
São Paulo (B3). Às 14h15, 
os papéis tinham queda de 
14,46%, cotados a R$ 9,94. 
Outras empresas do setor 
aéreo e de turismo também 
estavam em baixa nesta se-
gunda-feira. CVC (CVCB3) 

é a segunda maior baixa, 
com queda de 11,72%, 
a R$ 8,21. Em seguida 
vem a Azul Linhas Aéreas 
(AZUL4), com desvaloriza-
ção de 10,06%, a R$ 13,75.

“Vemos também um 
movimento de alta dos ju-
ros futuros, assim como do 
dólar, que ocorre devido ao 
aumento da aversão a risco, 
assim como dos temores da 
inflação alta que segue forte 
em todo o mundo, gerando 
fuga de capital para as eco-
nomias mais seguras e ati-
vos de maior qualidade (fly 
to quality). Esse movimen-
to também pode indicar um 
prelúdio da tão falada reces-
são de nível global. A espe-
rança é que ela seja menos 
aguda do que se anuncia”, 
diz Alves.

B3 amplia portfólio para o cliente de varejo

A partir desta segun-
da-feira , ficaram 
disponíveis para 

negociação pelos clientes 
de varejo 12 BDRs (Brazi-
lian Depositary Receipts) 
de ETFs (Exchange Traded 
Funds) que foram lançados 
pelo Banco B3 em parce-
ria com a gestora Global 
X ETFs Brasil. Esses pro-
dutos já estavam listados na 
B3, mas eram disponíveis a 
negociação apenas para o 
investidor qualificado - pes-
soa física ou jurídica com 
investimentos superiores a 
R$ 1 milhão.

A gestora americana es-

pecializada em fundos de 
investimentos temáticos 
com cerca de US$ 45 bi 
sob gestão, Global X ETFs, 
estreou no Brasil em abril 
lançando 19 BDRs de ETF 
na B3. Bruno Stein é o che-
fe da operação no Brasil. 
Global X ETFs faz parte 
do grupo financeiro Mirae 
Asset. 

Segundo a bolsa de va-
lores paulista, a novidade 
abre um novo horizonte de 
oportunidades de diversifi-
cação para as carteiras dos 
investidores do segmento 
varejo, permitindo múltiplas 
estratégias para diferentes 

perfis de risco. Eles propor-
cionam exposição a inves-
timentos temáticos e seto-
res variados: dividendos de 
empresas norte-americanas, 
energia e infraestrutura, in-
teligência artificial, compu-
tação em nuvem, veículos 
elétricos e autônomos, tele-
medicina e cibersegurança, 
entre outros.

Com essa liberação, a B3 
amplia o leque de oportuni-
dades de investimento que 
são acessíveis aos investi-
dores locais. “Trabalhamos 
para aumentar o portfó-
lio de produtos com que 
os nossos clientes podem 

contar para diversificar su-
as carteiras de investimento 
e suas estratégias. Já temos 
mais de 90 BDRs de ETF 
disponíveis para o varejo”, 
contabiliza Juca Andrade, 
vice-presidente de Produ-
tos e Clientes da B3.

Segundo Bruno Stein, 
chefe da Global X ETFs 
Brasil, “desde que chega-
mos no Brasil, estamos 
animados e confiantes com 
o mercado brasileiro e ve-
mos um grande potencial 
de crescimento dessa mo-
dalidade de investimento 
dentro dos portfólios dos 
clientes”.

Acordo promete estimular indústria naval brasileira

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econômi-

co e Social (BNDES) in-
formou nesta segunda-feira 
que fez acordo de coope-
ração técnica (ACT) com 
a Empresa Gerencial de 
Projetos Navais (EMGE-
PRON, empresa pública 
criada em 1982 vinculada 
ao Ministério da Defesa por 
intermédio do Comando 
da Marinha do Brasil). O 
Banco fará a análise e cer-
tificação do conteúdo lo-
cal dos equipamentos que 
serão utilizados na cons-
trução do Navio de Apoio 

Antártico (NApAnt), em-
barcação militar de super-
fície e de alta complexidade 
tecnológica da Marinha do 
Brasil (MB). A embarcação 
é destinada a prestar apoio 
às pesquisas realizadas na 
Estação Antártica Coman-
dante Ferraz. O acordo terá 
duração de quatro anos. “A 
iniciativa contribuirá para o 
desenvolvimento e aumen-
to da competitividade da 
indústria naval brasileira, 
estimulando a inovação e 
agregação de valor aos bens 
de capital produzidos pelas 
empresas nacionais do se-
tor”, diz Ricardo de Barros, 

diretor de Operações do 
BNDES.

O consórcio construtor, 
formado pelo Estaleiro Ju-
rong Aracruz (EJA) e pela 
Sembcorp Marine Speciali-
sed Shipbuilding, cujo no-
me da sociedade de propó-
sito específico criada para 
este fim é Polar 1 Constru-
ção Naval SPE, foi selecio-
nado pela Marinha do Brasil 
por meio de chamada públi-
ca. O BNDES também par-
ticipou dessa fase, ajudando 
a verificar o índice mínimo 
de conteúdo nacional exi-
gido (47,68%). O valor do 
contrato do projeto é cer-

ca de R$ 691,7 milhões e 
a expectativa é de que 600 
empregos diretos e 6 mil in-
diretos sejam gerados.

Ao longo da construção 
do navio, até a sua efetiva 
entrega, prevista para 2025, 
o acompanhamento para 
comprovação do conteúdo 
local das máquinas, com-
ponentes e insumos utili-
zados será feito por meio 
do Portal CFI (Credencia-
mento Finame) do Sistema 
BNDES, em conformidade 
com os critérios e requisi-
tos específicos elaborados 
em conjunto pelo Banco e 
a EMGEPRON.

 Privatização da Eletrobras  
começa com ações em baixa
No primeiro dia do 

programa de pri-
vatização da Ele-

trobras, que o governo vem 
denominando de capitaliza-
ção, já começou dando pre-
juízo a quem o aderiu. As 
ações da estatal fecharam, 
nesta segunda-feira abaixo 
do preço fixado de R$ 42. 
Quem está utilizando seu 
FGTS para aquisição das 
ações já deve estar preocu-
pado.

No fechamento desta 
segunda-feira da B3, a ação 
ordinária (ELET3) fechou 
com queda de 2,2%, a R$ 
41. Já o recibo de ações 
American Depositary Share 
(ADS) negociado na bolsa 
de Nova York (EBRb), fi-
xado em US$ 8,63, recuou 
2,29%, a US$ 7,57. Na 
quinta-feira última (10) a 
ELET 3 fechou a R$ 43,04.

Para alguns analistas, a es-
treia desfavorável da venda 

de ações da Eletrobras sob 
controle do governo deve-se 
ao cenário desfavorável do 
mercado, comportamento 
responsável pela queda de 
2,73%, levando o Ibovespa 
a recuar 105.481 pontos, re-
sultado que levou a bolsa vol-
tar a ter queda de 2,12% no 
ano. Isso, devido a pressão e 
receio com as decisões sobre 
juros aqui e nos EUA.

A expectativa maior é o 
conhecimento dos compra-

dores das ações da estatal, 
que está entre as 20 maio-
res empresas do mundo em 
energia elétrica em valor de 
mercado (US$ 14,39 bilhões 
em 2021). Nesse ranking 
encontram-se a chinesa 
State Grid Corporation of  
China – US$ 347 bilhões, a 
espanhola Enel – US$ 85,28 
bilhões, a francesa EDF - 
Électricité de France EDF 
– US$ 77,8 bilhões, entre 
outras multinacionais.
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais) Demonstrações de resultados  Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos em 
 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Contexto operacional. A Unisys Brasil Ltda. (“Empresa”) é uma sociedade 
limitada com sede na Avenida da Nações Unidas, nº 17.981, conjunto 801/
parte e depósitos 10, 12 e 13, do Edifico Birman 20, Vila Almeida, na cidade 
de São Paulo e possui regionais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro. 
Jandira, Brasília e Belo Horizonte. A Empresa tem por objeto a prestação de 
serviços de integração de soluções e automação na área de informática e 
venda de equipamentos de informática, além de serviços de telecomunica-
ções, assessoria e consultoria técnica, programação, desenvolvimento, ces-
são e licença de programas de computador, ensino e treinamento em informá-
tica, elaboração de projetos, planejamento e construção, engenharia consulti-
va, empreitada e sub-empreitada, cessão de mão-de-obra, processamento de 
dados, locação e venda de equipamentos, mercadorias e produtos de informá-
tica, assistência técnica, manutenção ou reparo de equipamentos, máquinas 
de informática, engenharia logística e estocagem de bens de informática e 
distribuição, importação, comércio e industrialização de equipamentos, dentre 
outras atividades conexas. A Empresa possui o controle das sociedades des-
critas a seguir: Unisys Informática Ltda. (“Unisys Informática”). Sociedade 
limitada com sede na cidade de Campo Grande - Mato Grosso do Sul, que tem 
por objetivo a prestação de serviços em geral, em especial serviços de infor-
mática e teleinformática e quaisquer outras atividades conexas resultantes ou 
complementares. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Empresa mantinha 
participação de 99,99% na Unisys Informática. Unisys Tecnologia Ltda 
(“Unisys Tecnologia”). Sociedade limitada com sede na cidade de São Pau-
lo que tem por objetivo o comércio e indústria de máquinas eletrônicas de 
processamento de dados, partes e peças para as mesmas, importação, expor-
tação, fabricação, beneficiamento, manutenção e conserto das máquinas e 
dos equipamentos acima mencionados, assim como a venda, a locação dos 
produtos eletrônicos para processamento de dados e equipamentos periféri-
cos, o fornecimento de acessórios e suprimentos para os mesmos, inclusive 
assistência técnica. Atualmente a Empresa encontra-se com as suas ativida-
des operacionais paralisadas e a administração está avaliando alternativas 
para a reestruturação do seu plano de negócio e melhor utilização de sua es-
trutura societária, fiscal e acervo patrimonial. Em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, a Empresa mantinha participação de 99,99% na Unisys Tecnologia. As 
controladas Unisys Informática e Unisys Tecnologia serão doravante mencio-
nadas nas notas explicativas abaixo apenas como “Controladas”, e conjunta-
mente com a controladora como “Grupo”. Efeitos da pandemia provocada 
pela COVID-19. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou a COVID-19 como uma pandemia. As autoridades governamentais 
de diversos países, incluindo o Brasil, impuseram restrições de contenção do 
vírus. A Empresa instituiu Comitê e definiu plano de gestão da pandemia, com 
medidas preventivas e de mitigação dos seus efeitos, em linha com as diretri-
zes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais. 
Neste cenário, e Empresa vem monitorando os efeitos nos seus negócios e na 
avaliação das principais estimativas e julgamentos contábeis críticos, bem 
como em outros saldos com potencial de gerar incertezas e impactos nas de-
monstrações financeiras. Até o presente momento não observamos efeitos da 
pandemia em nossas operações, mas continuaremos a monitorá-los enquanto 
tal medida se fizer necessária.  2 Apresentação das demonstrações finan-
ceiras. a. Declaração de conformidade com relação às Normas do CPC. 
- Demonstrações financeiras individuais. As demonstrações financeiras 
individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utiliza-
das pela administração na sua gestão. Essas demonstrações individuais são 
divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. - 
Demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras 
consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).  - Consolidação. A Em-
presa consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, 
quando está exposta ou tem direitos a retornos variáveis de seu envolvimento 
com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da inves-
tida. As empresas controladas incluídas na consolidação estão descritas no 
item 1 acima - Contexto Operacional. A elaboração das demonstrações finan-
ceiras em conformidade com o CPC requer o uso de certas estimativas contá-
beis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração 
da Empresa no processo de aplicação das práticas contábeis. Aquelas áreas 
que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 4. A auto-
rização para emissão destas demonstrações financeiras foi dada pela Direto-
ria em 06 de junho de 2022. b. Base de mensuração. As demonstrações fi-
nanceiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos 
instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.  
c. Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações finan-
ceiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresa.  3 
Sumário das principais políticas contábeis. As políticas contábeis descritas 
em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os 
períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. 3.1 Mudanças 
nas Políticas Contábeis. As seguintes alterações de normas foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1o de janeiro de 2021: • IFRS 4 
(CPC 11), IFRS 7 (CPC 40(R1)), IFRS 9 (CPC 48), IFRS 16 (CPC 06(R2)) e 
IAS 39 (CPC 38) - Impacto da adoção inicial da das alterações da Reforma da 
Taxa de Juros de Referência – Fase 2. Aplicável para exercícios anuais ou 
períodos com início em ou após 1 de janeiro de 2021. As taxas interbancárias 
oferecidas (IBORs) são taxas de referência de juros, tais como LIBOR, EURI-
BOR e TIBOR. No Brasil a taxa de referência utilizada comumente é o CDI. 
Porém, devido a recentes discussões no mercado colocaram em questão a 
viabilidade de longo prazo desses benchmarks. Desta forma, em agosto de 
2020, o IASB emitiu Reforma da Taxa de Juros de Referência (Alterações à 
IFRS 4 (CPC 11), IFRS 7 (CPC 40(R1)), IFRS 9 (CPC 48), IFRS 16 (CPC 
06(R2)) e IAS 39 (CPC 38) - Fase 2).  Nossa empresa não tem empréstimos 
bancários e nem arrendamento modificado como consequência direta da Re-
forma da Taxa de Juros de Referência Também não trabalhamos com instru-
mentos de hedge sendo assim nossa empresa não foi impactada com a alte-
ração da norma. • IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Impacto da aplicação inicial da Al-
teração à IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Concessões de Aluguel Relacionadas à 
Covid-19. Aplicável para exercícios anuais ou períodos com início em ou após 
30 de junho de 2021. Nossa empresa não é arrendatário e não fez concessões 
de aluguel como resultado direto da COVID-19. Portanto a alteração dessa 
normal não impactou nossos resultados. A lista a seguir traz as IFRSs novas 
e revisadas ainda não obrigatórias para o exercício a findar em 31 de dezem-
bro de 2021:  • IFRS 17 (CPC 50) - Contratos de Seguros; • IFRS 10 (CPC 
36(R3)) e IAS 28 (CPC 18(R2)) (alterações) - Venda ou Contribuição de Ativos 
entre um Investidor e sua Coligada ou Joint Venture; • Alterações à IAS 1 
(CPC 26(R1)) - Classificação de Passivos como Circulantes ou Não Circulan-
tes; • Alterações à IFRS 3 (CPC 15 (R1)) - Referência à Estrutura Conceitual; 
• Alterações à IAS 16 (CPC 27) - Imobilizado: Recursos Antes do Uso Preten-
dido; • Alterações à IAS 37 (CPC 25) - Contratos Onerosos Custo de Cumpri-
mento do Contrato; • Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018–2020 - Altera-
ções à IFRS 1 (CPC 27 (R1), CPC 43 (R1)) - Adoção Inicial das Normas Inter-
nacionais de Contabilidade, IFRS 9 (CPC 48) - Instrumentos Financeiros, 
IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Arrendamentos, e IAS 41 (CPC 29) - Agricultura. • 
Alterações a IAS 1 (CPC 26(R1)) e expediente prático 2 do IFRS - Divulgação 
de políticas contábeis; • Alterações ao IAS 8 (CPC 23) - Definição de estimati-
vas contábeis. • Alterações ao IAS 12 (CPC 32) - Impostos diferidos ativos e 
passivos originados de transação única (“single transaction”). A empresa está 
avaliando o potencial impacto dessas mudanças. 3.2 Moeda estrangeira. Os 
itens incluídos nas demonstrações financeiras individuais da Empresa são 
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a 
empresa atua (“moeda funcional”). Transações em moeda estrangeira, isto é, 
todas aquelas que não são realizadas na moeda funcional, são convertidas 
pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetá-
rios em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa 
de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas 

taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos 
na demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos 
ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de 
câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo 
quando este é utilizado. 3.3 Investimentos em controladas. Controladas são 
todas as entidades nas quais a Empresa tem o poder de determinar as políti-
cas financeiras e operacionais, em geral em função da detenção de mais da 
metade dos direitos de voto. A existência e o efeito dos potenciais direitos de 
voto, atualmente exercíveis ou conversíveis, são levados em conta quando se 
avalia se a Empresa controla outra entidade. Os investimentos em controladas 
para fins das demonstrações financeiras individuais são contabilizados pelo 
método de equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu 
valor de custo e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reco-
nhecimento da participação da Empresa nas variações patrimoniais das con-
troladas geradas após a aquisição. A participação da Empresa nos lucros ou 
prejuízos de suas controladas é reconhecida na demonstração do resultado.  
Quando a participação da Empresa nas perdas de uma controlada for igual ou 
superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebí-
veis, a Empresa para fins de demonstrações financeiras individuais reconhece 
perdas adicionais. O processo de consolidação para fins das demonstrações 
financeiras consolidadas corresponde à soma dos saldos das contas de ativo, 
passivo, receitas e despesas, segundo a natureza de cada saldo, complemen-
tada pelas seguintes eliminações: (i) Das participações no capital, reservas e 
resultados acumulados mantidos entre as empresas; (ii) Dos saldos de contas 
correntes e outros saldos, integrantes do ativo e/ou passivo, mantidos entre as 
empresas, inclusive resultados não realizados; e (iii) Identificação da participa-
ção de não controladores. Transações entre Empresas, saldos e ganhos não 
realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os preju-
ízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça 
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. Os exercícios so-
ciais das controladas são coincidentes com os da Empresa, e as práticas con-
tábeis foram aplicadas de forma padronizada nas empresas e são consisten-
tes com aquelas utilizadas no exercício anterior. O sumário das informações 
financeiras das controladas contabilizadas pelo método de equivalência patri-
monial está apresentado na Nota Explicativa nº 12. 3.4 Caixa e equivalentes 
de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários e 
investimentos em aplicações financeiras de alta liquidez, com vencimentos 
originais de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de 
cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e que façam 
parte integrante da gestão de caixa da Empresa são incluídos como um com-
ponente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.  
3.5 Instrumentos financeiros. (i) Ativos financeiros não derivativos. A 
Empresa classifica seus ativos financeiros considerando o modelo de negó-
cios para gestão e as características de fluxo de caixa contratual. No reconhe-
cimento inicial um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo 
amortizado; valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor 
justo por meio do resultado. A Empresa reconhece os ativos financeiros inicial-
mente quando se tornar parte das partes disposições contratuais do instru-
mento. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao 
reconhecimento inicial, a não ser que a Empresa mude o modelo de negócio 
para gestão dos ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros 
afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação pos-
terior à mudança no modelo de negócios. A Empresa “desreconhece” um ativo 
financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram 
ou quando a Empresa transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencial-
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos ou na qual a Empresa nem transfere e mantém substancialmente todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém 
o controle sobre o ativo financeiro. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, so-
mente quando, a Empresa tenha atualmente um direito legalmente executável 
de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida 
ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Um ativo financei-
ro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir 
e não for designado como mensurado ao valor justo por meio do resultado - 
VJR.: ● É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter 
ativos financeiros para receber fluxos de caixas 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 ativo financeiro é mensurado 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 principal em aberto. (ii) 
Passivos financeiros não derivativos. Os passivos financeiros foram classi-
ficados como mensurados ao custo amortizado ou VJR. A Empresa reconhece 
empréstimos e financiamentos inicialmente na data em que são originados. 
Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo va-
lor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de 
negociação na qual a Empresa se torna uma parte das disposições contratu-
ais do instrumento. A Empresa baixa um passivo financeiro quando tem suas 
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Empresa tem 
os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, obrigações 
trabalhistas, empréstimos a pagar com partes relacionadas e outras contas 
a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhe-
cimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado 
através do método dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros deri-
vativos. A Empresa não operou instrumentos financeiros derivativos durante 
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 3.6 Estoques. Os 
estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, 
acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não re-
cuperáveis. No caso de produtos industrializados, em processo e acabados, o 
estoque inclui os gastos gerais de fabricação com base na capacidade normal 
de produção. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores 
líquidos de realização. 3.7 Ativo imobilizado. Registrado pelo custo de aqui-
sição, formação ou construção, inclusive juros e demais encargos financeiros 
capitalizados. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com 
base em taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado 
dos bens. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento 
nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de 
gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. A Empresa 
entende que a prática contábil de valorizar os ativos imobilizados pelo custo 
histórico, deduzido da melhor estimativa de depreciação e de provisão para 
redução ao valor recuperável, quando requerido, é a que melhor representa o 
seu ativo imobilizado. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear 
com base em taxas que levam em consideração o tempo de vida útil (quadro 
abaixo) dos bens do ativo imobilizado.
Grupos Tempo de vida útil
Equipamentos alugados a terceiros 5 anos
Máquinas e equipamentos 5 anos
Edificações e benfeitorias 25 anos
Móveis e utensílios 10 anos
Ativos de outsourcing Conforme projeto
Outros Diversos
3.8 Ativos intangíveis. Os ativos intangíveis constituem-se exclusivamente 
de softwares adquiridos de terceiros, são mensurados pelo custo de aquisição 
e amortizados com base em taxas que levam em consideração o tempo de 
vida útil estimado dos bens. 3.9 Redução ao valor recuperável - Impair-
ment.  (i) Ativos financeiros. A Empresa avalia, no final de cada período do 
relatório, se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ati-
vos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evi-
dência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorri-
dos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele 

evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros es-
timados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser esti-
mado de maneira confiável. Os critérios que a Empresa utiliza para determinar 
se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: ● Dificuldade 
financeira relevante do emitente ou tomador. ● Uma quebra de contrato, como 
inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal. ● Torna-se pro-
vável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira. ● O 
desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro, devido às 
dificuldades financeiras. ● Dados observáveis indicando que há uma redução 
mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de 
ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a 
diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individu-
ais na carteira, incluindo: − Mudanças adversas na situação do pagamento 
dos tomadores de empréstimo na carteira. − Condições econômicas nacionais 
ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na car-
teira. A Empresa avalia, em primeiro lugar, se existe evidência objetiva de 
impairment. O montante do prejuízo é mensurado como a diferença entre o 
valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estima-
dos (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos), des-
contados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor con-
tábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração 
do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o vencimento 
tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por 
impairment é a atual taxa de juros efetiva determinada de acordo com o con-
trato.  Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir 
e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocor-
reu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação 
de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida ante-
riormente será reconhecida na demonstração do resultado. (ii) Ativos não fi-
nanceiros. Os ativos não financeiros da Empresa estão representados pelo 
imobilizado e intangível. Esses ativos são revistos a cada período de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra 
tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor recu-
perável de um ativo ou unidade geradora de caixa 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 presen-
tes 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. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os 
ativos que não podem ser testados individualmente são agrupados no menor 
grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo que são em grande 
parte independentes dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos 
(“unidade geradora de caixa” ou “UGC”). Uma perda por redução ao valor re-
cuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua UGC exceda 
seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resulta-
do. Perdas no valor recuperável relacionadas às UGCs são alocadas inicial-
mente para reduzir o valor contábil de qualquer ágio alocado às UGCs e, en-
tão, se ainda houve perda remanescente, para reduzir o valor contábil dos 
outros ativos dentro da UGC ou grupo de UGCs em uma base pro rata. A Ad-
ministração da Empresa não identificou qualquer evidência que justificasse a 
necessidade de redução ao valor recuperável dos ativos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020. 3.10 Provisões para contingências. As provisões para con-
tingências relacionadas a processos judiciais e administrativos trabalhistas, 
tributários e cíveis são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação 
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados, e é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação 
e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. As provisões são mensu-
radas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar 
a obrigação, usando uma taxa antes do imposto, a qual reflete as avaliações 
atuais do mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da 
obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é 
reconhecido como despesa financeira. 3.11 Imposto de renda e contribui-
ção social. As despesas fiscais do período compreendem o imposto de renda 
corrente e diferido. O imposto é reconhecido na demonstração do resultado, 
exceto na proporção em que estiver relacionado com itens reconhecidos dire-
tamente no patrimônio. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no pa-

Ativo Controladora Consolidado
Circulante Nota 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 5 348.379 300.945 348.443 301.464
Contas a receber de clientes 6 152.073 138.943 152.073 138.943
Estoques 7 4.442 1.509 4.442 1.509
Imposto de renda e contribuição 
social a recuperar

8 - - 3.136 2.884

Impostos a recuperar 8 31 - 31 -
Depósitos judiciais 11 1.286 967 1.371 1.037
Outros créditos e valores a receber 13.405 10.008 13.996 10.521

519.616 452.372 523.492 456.358
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes 6 22.182 3.399 22.182 3.399
Empréstimos com partes 
relacionadas

10 98.228 91.188 82.282 76.623

Contas a receber com partes 
relacionadas

10 356.840 343.524 411.175 399.005

Depósitos judiciais 11 35.717 38.142 42.584 44.947
Imposto de renda e contribuição 
social a recuperar

8 - - 1.671 1.831

Impostos a recuperar 8 - - 1.695 1.696
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos

9 74.629 71.372 79.401 72.899

Outros créditos e valores a receber 5.217 7.019 5.568 7.828
592.813 554.644 646.558 608.228

Investimento 12 24.505 40.245 - -
Imobilizado 13 17.982 19.633 20.159 20.348
Intangível 3.309 2.409 3.309 2.409

45.796 62.287 23.468 22.757
Total do ativo 1.158.225 1.069.303 1.193.518 1.087.343

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante Nota 2021 2020 2021 2020
Fornecedores 22.285 32.488 23.532 33.190
Obrigações trabalhistas 14 26.262 27.621 26.821 28.797
Imposto de renda e contribuição 
social a pagar 9.280 6.089 9.280 6.089
Impostos e contribuições a recolher 15 135.463 125.745 142.569 131.181
Receita diferida 26 15.958 10.435 15.958 10.435
Provisão para contingência 18 6.910 6.377 8.867 6.514
Financiamento - Direito de Uso 4.061 3.850 4.328 4.120
Outras - 175 - 175

220.219 212.780 231.355 220.501
Não circulante
Impostos e contribuições a recolher 15 42.613 43.529 45.361 45.639
Passivo do plano de assistência 
médica 16 30.249 27.542 30.249 27.542
Receita diferida 26 20.930 8.442 20.930 8.442
Contas a pagar com partes 
relacionadas 10 400.227 359.904 425.229 378.702
Provisão para contingências 18 44.005 37.443 51.807 38.013
Provisão para perda em 
investimentos 12 12.772 11.159 - -
Financiamento - Direito de Uso 1.740 3.503 3.117 3.503
Outras 6.647 7.112 6.647 7.112

559.183 498.634 583.340 508.953
Patrimônio líquido 19
Capital social 180.900 180.900 180.900 180.900
Reserva de capital 19 126 310 126 310
Ajustes de avaliação patrimonial 3.515 4.123 3.515 4.123
Lucros Acunulados 194.282 172.556 194.282 172.556
Total Patrimônio líquido 378.823 357.889 378.823 357.889
Total do passivo e patrimonio líquido 1.158.225 1.069.303 1.193.518 1.087.343

Controladora Consolidado
Receita operacional líquida Nota 2021 2020 2021 2020
Receita líquida de mercadorias 20 5.882 5.517 5.881 5.517
Receita líquida de serviços 20 552.556 587.910 553.761 591.195

558.438 593.427 559.642 596.712
Custo das mercadorias vendidas 21 (3.749) (3.241) (3.749) (3.241)
Custo dos serviços prestados 21 (257.533) (270.666) (247.638) (267.686)

(261.282) (273.907) (251.387) (270.927)
Lucro bruto 297.156 319.520 308.255 325.785
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 22 (104.316) (157.552) (124.018) (166.528)
Outras receitas (despesas) 
operacionais 23 2.488 627 2.409 467

(101.828) (156.925) (121.609) (166.061)
Lucro operacional antes das 
particiapações societarias 195.328 162.595 186.646 159.724
Resultado de equivalência 
patrimonial 12 (5.309) 2.684 - -
Lucro operacional antes do 
resultado financeiro
e dos tributos sobre o lucro 190.019 165.279 186.646 159.724
Resultado financeiro
Receita financeira 24 24.867 35.663 28.014 45.584
Despesa financeira 24 (35.824) (56.254) (37.578) (58.500)

(10.957) (20.591) (9.564) (12.916)
Lucro antes do imposto de 
renda e contribuição social 179.062 144.688 177.082 146.808
Imposto de renda e contribuição 
social - corrente 25 (61.156) (62.742) (62.421) (65.287)
Imposto de renda e contribuição 
social - diferido 25 2.943 17.185 6.188 17.610
Lucro líquido do exercício 120.849 99.131 120.849 99.131

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 120.849 99.131 120.849 99.131
Outros resultados abrangentes - Benefí-
cios a empregados - Liquido de Impostos (608) (3.947) (608) (3.947)
Total do resultado abrangente 120.241 95.184 120.241 95.184

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
Social

Reserva 
de capital

Reserva 
de Lucros

Ajuste de  
avaliação patrimonial

Lucros  
acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 180.900 310 23.412 8.070 208.592 421.284
Lucro líquido do exercício - - - 99.131 99.131
Dividendos Pagos - - - (158.579) (158.579)
Ganhos atuariais em plano de benefício definido, líquido de impostos - - - (3.947) - (3.947)
Transferencia para lucros acumulados - - (23.412) - 23.412 -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 180.900 310 - 4.123 172.556 357.889
Lucro líquido do exercício - - - - 120.849 120.849
Dividendos Pagos - - - - (99.123) (99.123)
Ganhos atuariais em plano de benefício definido, líquido de impostos - - - (608) - (608)
Plano de opção de ações - (184) - - - (184)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 180.900 126 - 3.515 194.282 378.823

180.900 126 - 3.515 194.282 378.823
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro (Prejuízo) liquido do exercício 120.849 99.131 120.849 99.131
Ajustes ao lucro líquido do exercício:
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos (2.943) (17.185) (6.188) (17.610)
Depreciação e amortização 12.263 19.511 12.818 20.539
Baixa de ativo imobilizado 1.641 252 1.641 252
Resultado da equivalência patrimonial 5.309 (2.684) - -
Provisão para devedores duvidosos (17.137) 6.677 (17.137) 6.677
Juros provisionados de partes relacionadas (2.686) (3.515) (2.686) (3.515)
Variaçao Cambial emprestimos partes 
relacionadas (5.659) (17.192) (5.659) (17.192)
Correção monetária de contingências 4.261 4.358 4.619 4.358
Provisão/Reversão para contingências 2.834 8.435 11.568 8.434
Variação Monetaria ativa de impostos a 
recuperar - (10) - (10)
Despesa com plano de pensão, assistência 
médica e pagamento baseado em ações 1.600 1.284 1.600 1.284

120.332 99.062 121.425 102.348
Re dução (aume nto) nos ativos e 
Aumento (re dução) dos pass ivos :
Contas a receber (14.776) 16.744 (14.776) 16.744
Estoques (2.933) 6.096 (2.933) 6.096
Impostos a recuperar 40.701 44.352 42.534 42.277
Outros créditos e valores a receber (1.595) 3.474 (1.215) 3.549
Partes relacionadas 29.693 37.025 37.043 31.834
Depósitos judiciais 2.106 6.069 2.029 6.304
Fornecedores (10.203) (6.117) (9.658) (5.994)
Obrigações trabalhistas (1.359) (3.935) (1.976) (3.455)
Receitas diferidas 18.011 1.797 18.011 1.797
Impostos e contribuições a recolher 8.802 43.739 11.071 45.767
Outros passivos /ativos (640) 3.252 (640) 3.709
Bens arreandados - Direito de uso - Juros (697) (897) (784) (952)
Imposto de renda e contribuição social pagos (37.541) (41.607) (39.465) (41.607) 

29.569 109.992 39.241 106.069
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais 149.901 209.054 160.666 208.417
Fluxos de caixa das atividade s de 
investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (13.153) (13.198) (15.170) (13.423)
Emprestimos com partes relacionadas (1.381) (1.463) - -
Dividendos Recebidos 12.045 - - -
Caixa líquido proveniente das (aplicado 
nas) atividades de investimentos (2.489) (14.661) (15.170) (13.423)
Fluxos de caixa das atividade s de 
financiamento
Bens arreandados - Direito de uso (855) (1.549) 606 (1.877)
Dividendos e juros sobre o capital próprio 
pagos (99.123) (158.579) (99.123) (158.579)
Caixa líquido aplicado nas atividade s de 
financiamentos (99.978) (160.128) (98.517) (160.456)
Aumento (re dução) de caixa e 
equivalentes de caixa 47.434 34.265 46.979 34.538
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
exercício 348.379 300.945 348.443 301.464
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 300.945 266.680 301.464 266.926
Aumento (re dução) de caixa e 
equivalentes de caixa 47.434 34.265 46.979 34.538
Divulgaçõe s adicionais a de 
monstração do fluxo de caixa Controladora Consolidado
Transações não Caixa: 2021 2020 2021 2020
Bens arreandados - Direito de uso 2.082 3.405 3.807 3.455

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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trimônio. O imposto de renda e a contribuição social do exercício correntes e 
diferidos são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adi-
cional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 mil para imposto de 
renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líqui-
do, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de con-
tribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto de renda e a contribui-
ção social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de 
renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os 
valores contábeis das demonstrações financeiras individuais. O passivo do 
imposto de renda e da contribuição social diferidos é integralmente reconheci-
do enquanto que o ativo dependa da realização. Os valores de imposto de 
renda e contribuição social a pagar são apresentados líquidos das antecipa-
ções efetuadas ao longo dos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020. O reconhecimento dos créditos tributários é baseado em estudo de ex-
pectativa de lucros tributáveis futuros, elaborado e fundamentado em premis-
sas internas e em cenários econômicos futuros aprovados pelos órgãos da 
administração. 3.12 Plano de benefício definido. 3.12.1 Plano de pensão. A 
Empresa opera um plano de pensão de benefício definido. O plano é financia-
do por pagamentos a um fundo fiduciário, determinados por cálculos atuariais 
periódicos. Os ativos atuariais determinados pelos atuários consultores são 
reconhecidos, após o teste de limite de ativos, como ativo do patrocinador em 
função da existência de direito incondicional. O plano tem benefício econômi-
co disponível com superávit, na forma de restituição ou redução das contribui-
ções futuras em algum ponto durante a vigência do plano ou quando os passi-
vos do plano forem liquidados. O cálculo da obrigação de plano de benefício 
definido é realizado anualmente por um atuário qualificado utilizando o método 
de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um potencial ativo 
para a Empresa, o ativo a ser reconhecido é limitado ao 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 são levadas em consideração quaisquer exigên-
cias de custeio mínimas aplicáveis. Remensurações da obrigação líquida de 
benefício definido, que incluem: ganhos e perdas atuariais, o retorno dos ati-
vos do plano (excluindo juros) e o efeito do teto do ativo (se houver, excluindo 
juros), são reconhecidos imediatamente em outros resultados abrangentes 
(“ORA”). A Empresa determina os juros líquidos sobre o valor líquido de pas-
sivo (ativo) de benefício definido no período multiplicando o valor líquido de 
passivo (ativo) de benefício definido pela taxa de desconto utilizada na men-
suração da obrigação de benefício definido, ambos conforme determinados no 
início do período a que se referem as demonstrações financeiras, levando em 
consideração quaisquer mudanças no valor líquido de passivo (ativo) de bene-
fício definido durante o período em razão de pagamentos de contribuições e 
benefícios. Juros líquidos e outras despesas relacionadas aos planos de be-
nefícios definidos são reconhecidos em resultado. Quando os benefícios de 
um plano são incrementados, a porção do benefício incrementado relacionada 
a serviços passados prestados pelos empregados é reconhecida imediata-
mente no resultado. A Empresa reconhece ganhos e perdas na liquidação de 
um plano de benefício definido quando a liquidação ocorre. 3.12.2 Plano de 
assistência médica. A Empresa oferece benefício de assistência médica pós-
-aposentadoria (plano de assistência médica Veteranos) a seus empregados. 
O plano é de benefício definido. O direito a esses benefícios é, geralmente, 
condicionado à permanência do empregado no emprego até a idade de apo-
sentadoria e à conclusão de um tempo mínimo de serviço. Os custos espera-
dos desses benefícios são acumulados durante o período do emprego, dis-
pondo da mesma metodologia contábil que usada para os planos de pensão 
de benefício definido. Os ganhos e as perdas atuariais decorrentes de ajustes 
com base na experiência e na mudança das premissas atuariais são reconhe-
cidos imediatamente em outros resultados abrangentes. Essas obrigações 
são avaliadas, anualmente, por atuários independentes qualificados. 3.13 Re-
munerações com base em ações. A controladora final da Empresa, Unisys 
Corporation, opera uma série de planos de remuneração com base em ações, 
liquidados com ações. Segundo esse plano, os funcionários (diretores) da Em-
presa são remunerados por instrumentos de patrimônio líquido (opções) da 
Unisys Corporation, caso sejam atendidas condições estabelecidas no plano. 
Mesmo que a obrigação de entregar as ações da Unisys Corporation para os 
funcionários aderidos ao plano não esteja com a Empresa, esta transação é 
tratada pela Empresa como transação de pagamento baseado em ações liqui-
dadas com títulos patrimoniais. O valor justo dos serviços do empregado, re-
cebidos em troca da outorga de opções, é reconhecido como despesa com o 
aumento correspondente reconhecido no patrimônio líquido como “plano de 
opção de ações”. O valor total a ser debitado é determinado mediante a refe-
rência ao valor justo das opções outorgadas, excluindo o impacto de quais-
quer condições de aquisição de direitos com base no serviço e no desempe-
nho que não são do mercado (por exemplo, rentabilidade, metas de aumento 
de vendas e permanência no emprego por um período de tempo específico). 
O valor total da despesa é reconhecido durante o período no qual o direito é 
adquirido, período durante o qual as condições específicas de aquisição de 
direitos devem ser atendidas. 3.14 Reconhecimento de receita. Nos termos 
do CPC 47, a receita é reconhecida para retratar a transferência de bens ou 
de serviços aos clientes por um valor que reflita a contraprestação à qual 
Unisys espera ter direito em troca dos referidos bens ou serviços. Todos os 
serviços prestados pela Unisys são objeto de instrumento contratual, alocado 
com base na efetiva prestação de serviço e de acordo com a unidade de me-
dida de cada serviço prestado pela Empresa. O reconhecimento ocorre partir 
da transferência do controle de bens ou serviços aos nossos clientes. 3.15 
Perdas para crédito esperado. São constituídas de acordo com os procedi-
mentos e critérios definidos pela administração, que inclui a análise das fatu-
ras a receber vencidas ou não vencidas. O cálculo considera o histórico de 
cada cliente, assim como indicadores de desempenho obtido com a área de 
Collection da Empresa. Em relação ao CPC 48, com aplicação a partir de ja-
neiro de 2018, houve alteração no tratamento dado ao cálculo das perdas es-
timadas em créditos de liquidação duvidosa. A metodologia anterior a aplica-
ção do CPC 48 para o cálculo da Provisão de Devedores Duvidosos conside-
rava apenas as faturas vencidas do nosso Contas a Receber. A atual metodo-
logia leva em consideração todo o histórico de recebimento e desempenho de 
nossos clientes independentemente de se encontrarem vencidos ou não. 4 
Estimativas e julgamentos contábeis críticos. A elaboração de demonstra-
ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil re-
quer que a Administração da Empresa use de julgamentos na determinação e 
no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas 
e premissas incluem provisão para devedores duvidosos, imposto de renda 
diferido ativo, provisão para contingências, provisão para obsolescência, men-
suração de instrumentos financeiros e posição do plano de benefício definido 
e pagamento baseado em ações. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em 
razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Empresa 
revisa as estimativas e as premissas, pelo menos, anualmente.
5 Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem ati-
vos financeiros mensurados a valor justo, conforme abaixo:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e bancos 13.089 23.807 13.153 24.326
Aplicações financeiras 335.290 277.138 335.290 277.138

348.379 300.945 348.443 301.464
As aplicações financeiras constituem-se de Certificados de Depósitos Ban-
cários - CDB, indexados à variação dos Certificados de Depósitos Interfinan-
ceiros - CDI de instituições de primeira linha. Tais aplicações possuem alta 
liquidez e não possuem qualquer tipo de restrição. Sempre que necessário, 
a Empresa resgata suas aplicações financeiras para atender necessidades 
eventuais de caixa, sem que incorra em qualquer tipo de multa ou desconto.  
A remuneração média das aplicações financeiras no de 2021 foi de 2,59% a.a. 
e no ano de 2020 foi de 3.25% a.a. A exposição máxima ao risco de crédito na 
data de apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das é o valor contábil de aplicações financeiras em CDBs.
6 Contas a receber de clientes

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Clientes governo 165.989 128.208 165.989 128.208
Clientes comerciais 15.183 38.188 15.183 38.188
Provisão para perdas de 
crédito esperada (6.917) (24.054) (6.917) (24.054)

174.255 142.342 174.255 142.342
Circulante 152.073 138.943 152.073 138.943
Não circulante 22.182 3.399 22.182 3.399
As contas a receber não possuem caráter de financiamento e estão avaliadas 
e registradas inicialmente pelo valor justo. A Empresa possui duas classes 
distintas de clientes: (i) clientes governo, representada por entidades cujas ati-
vidades estão diretamente previstas no orçamento governamental ou aquelas 
entidades nas quais o governo detém participação superior a 50% da entida-
de; e (ii) clientes comerciais, representada pelos demais clientes não relacio-
nados ao governo.
Controladora e Consolidado

2021 2020
Governo Comercial Total Governo Comercial Total

A vencer 157.143 10.054 167.197 116.064 29.363 145.427
Vencidos:
De 1 a 30 dias 837 2.798 3.635 2.070 3.880 5.950
De 31 a 60 dias 391 79 470 1.296 194 1.490
De 61 a 90 dias 395 61 456 433 1.231 1.664
De 91 a 180 dias 994 129 1.123 1.484 579 2.063
De 181 a 360 dias 1.618 30 1.648 407 625 1.032
De 361 a 540 dias 398 165 563 2.270 393 2.663
Acima de 540 dias 4.214 1.866 6.080 4.203 1.904 6.107
(-) Provisão para 
perdas de crédito 
esperada (5.301) (1.616) (6.917) (22.010) (2.044) (24.054)
Total 160.689 13.566 174.255 106.217 36.125 142.342
As movimentações na provisão para perdas de contas a receber de clientes 
são as seguintes:

2021 2020
Saldo inicial em 1º de janeiro (24.054) (18.381)
Provisão para perdas de crédito esperada 17.137 (5.673)
Saldo final em 31 de dezembro (6.917) (24.054)
A constituição e a baixa da provisão para contas a receber impaired foram 
registradas no resultado do exercício como “outras despesas operacionais”. 
Os valores debitados à conta de provisão são calculados considerando a ex-
pectativa de perda futura da carteira por cliente. Em função da expectativa de 
adimplência de clientes governo que aumentou houve uma redução no per-
centual de perda esperada ocasionado uma diminuição de reserva. A exposi-
ção máxima ao risco de crédito na data de apresentação das demonstrações 
financeiras individuais é o valor contábil de cada classe de contas a receber 
mencionada acima. A Empresa não mantém nenhuma garantia como título. 
7 Estoques Controladora e Consolidado

2021 2020
Peças 3.685 6.496
Equipamentos 2.890 2.644
Provisão para obsolescência (2.133) (7.631)

4.442 1.509

8 Impostos a recuperar Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

IPI - - 5 5
PIS/COFINS - - - 1
ICMS 31 - 1.721 1.690

31 - 1.726 1.696
Circulante 31 - 31 -
Não circulante - - 1.695 1.696
Imposto de renda e contribuição social a recuperar

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Imposto de Renda - - 3.383 3.468
Contribuição Social - - 1.424 1.248

- - 4.807 4.716
Circulante - - 3.136 2.884
Não circulante - - 1.671 1.832
9 Imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda e 
a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do im-
posto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes 
diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e 
passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas 
desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferi-
dos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. 
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável 
que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensa-
ção das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros 
elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômi-
cos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Ativo de imposto diferido 84.572 84.566 89.344 86.093
84.572 84.566 89.344 86.093

Passivo de imposto diferido (9.943) (13.194) (9.943) (13.194)
(9.943) (13.194) (9.943) (13.194)
74.629 71.372 79.401 72.899

Controladora Consolidado
Impostos diferidos calculados sobre: 2021 2020 2021 2020
Provisão para contingências e outros 
impostos 17.309 15.870 20.592 16.065
Provisão para fornecedores e outras 
provisões 30.904 32.157 32.393 33.489
Provisão para desvalorização 
investimento em incentivos fiscais 6.358 6.358 6.358 6.358
Provisão para perda de crédito esperada 1.624 7.327 1.624 7.327
Provisão para perda em contratos 3.864 4.418 3.864 4.418
Provisão para obsolescência 725 2.595 725 2.595
Plano de pensão e assistência médica 10.285 9.376 10.285 9.376
Receita diferida 11.936 5.227 11.936 5.227
Partes Relacionadas 19 26 19 26
Receita reconhecida porém não faturada (9.174) (11.782) (9.174) (11.782)
Outros 779 (200) 779 (200)

74.629 71.372 79.401 72.899
A movimentação líquida da conta de imposto de renda diferido é a seguinte:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Em 1º de janeiro 71.372 52.154 72.899 53.256
Receita/(despesa) da demonstração do 
resultado (Nota Explicativa nº 26) 2.943 17.185 6.188 17.610
Imposto diferido - Outros resultados 
abrangentes 314 2.033 314 2.033

74.629 71.372 79.401 72.899
Expectativa de realização 2021 2020 2021 2020
2021 - 40.434 - 41.100
2022 49.609 5.505 50.710 6.366
2023 3.839 6.901 6.908 6.901
2024 3.839 9.460 4.441 9.460
2025 2.526 9.072 2.526 9.072
2026 14.816 - 14.816 -

74.629 71.372 79.401 72.899
10 Transações com partes relacionadas. A Empresa é controlada pela 
Unisys South America L.L.C. que detém 99,99% das ações da entidade. A 
controladora final da Empresa é a Unisys Corporation (constituída nos Esta-
dos Unidos da América). Os principais saldos de ativos e passivos, bem como 
as transações que influenciaram os resultados dos exercícios, relativos a ope-
rações com partes relacionadas, decorrem de transações com a controladora 
e com as empresas ligadas. Conforme as práticas de mercado em relação a 
preço e condições gerais. Vendas de produtos e serviços - Controladora. 
As seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas:
Vendas de produtos: 2021 2020
À controladora final e empresas ligadas a controladora final 62 55
Compra de produtos:
À controladora final e empresas ligadas a controladora final 6.428 2.608
Compra de Serviços
À controladora final e empresas ligadas a controladora final 110.667 112.855
Receita de Juros Intercompany
À controladora final e empresas ligadas a controladora final 2.686 3.515
Vendas de serviços:
À controladora final e empresas ligadas a controladora final 
(serviços jurídicos e administrativos) 14.264 12.936
Transações com partes relacionadas - Controladora

2021
Valores a 

receber
Empréstimos 

concedidos
Valores a 

pagar
Saldo  

líquido
Unisys Sudamericana 7.963 82.282 - 90.245
Uruguai Ushuo 136.980 - - 136.980
Unisys Corporation 134.437 - (351.134) (216.697)
Unisys Tecnologia - 15.946 - 15.946
Unisys Colombia 45.770 - (5.652) 40.118
Unisys Chile 11.469 - - 11.469
UTS - Rionegro - - (10.257) (10.257)
Unisys Europe Finance - - (24.242) (24.242)
Unisys Informática 13.030 - - 13.030
Unisys Peru 3.454 - - 3.454
Unisys Mexico 2.246 - (1.605) 641
Unisys Techinal Ser 266 - (4.331) (4.065)
Outros 1.225 - (3.006) (1.781)

356.840 98.228 (400.227) 54.841
2020

Valores a 
receber

Empréstimos 
concedidos

Valores 
 a pagar

Saldo  
líquido

Unisys Sudamericana 6.178 76.623 - 82.801
Uruguai Ushuo 124.964 - - 124.964
Unisys Corporation 152.513 - (332.268) (179.755)
Unisys Tecnologia - 14.565 - 14.565
Unisys Colombia 39.360 - (4.282) 35.078
Unisys Chile 10.100 - - 10.100
UTS - Rionegro - - (8.430) (8.430)
Unisys Europe Finance - - (8.025) (8.025)
Unisys Informática 5.952 - - 5.952
Unisys Peru 2.993 - - 2.993
Unisys Mexico 176 - (991) (815)
Unisys Techinal Ser 227 - (3.328) (3.101)
Outros 1.061 - (2.580) (1.519)

343.524 91.188 (359.904) 74.808
Transações com partes relacionadas - Consolidado

2021
Valores a  

receber
Empréstimos  

concedidos
Valores 
 a pagar

Saldo 
líquido

Unisys Sudamericana 7.973 82.282 - 90.255
Uruguai Ushuo 136.980 - - 136.980
Unisys Corporation 201.614 - (375.974) (174.360)
Unisys Colombia 45.838 - (5.652) 40.186
Unisys Chile 11.469 - - 11.469
UTS - Rionegro - - (10.257) (10.257)
Unisys Europe Finance - - (24.242) (24.242)
Unisys Peru 3.454 - - 3.454
Unisys Mexico 2.246 - (1.605) 641
Unisys Techinal Ser 266 - (4.331) (4.065)
Outros 1.335 - (3.168) (1.833)

411.175 82.282 (425.229) 68.228
2020

Valoresa 
receber

Empréstimos 
concedidos

Valores a 
pagar

Saldo 
líquido

Unisys Sudamericana 6.188 76.623 - 82.811
Uruguai Ushuo 124.964 - - 124.964
Unisys Corporation 213.662 - (350.949) (137.287)
Unisys Colombia 39.399 - (4.282) 35.117
Unisys Chile 10.202 - - 10.202
UTS - Rionegro - - (8.430) (8.430)
Unisys Europe Finance - - (8.025) (8.025)
Unisys Peru 2.996 - - 2.996
Unisys Mexico 200 - (991) (791)
Unisys Techinal Ser 227 - (3.328) (3.101)
Outros 1.167 - (2.697) (1.530)

399.005 76.623 (378.702) 96.926
Os empréstimos entre partes relacionadas foram concedidos a uma taxa de 
juros de Libor +3%. Nenhuma provisão foi necessária em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 para os empréstimos com partes relacionadas. A exposição 
máxima ao risco de crédito na data de apresentação das demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas é o valor contábil de empréstimos con-
cedidos e contas a receber com partes relacionadas apresentados acima. Re-
muneração do pessoal-chave da administração. Em 2021, a remuneração 
do pessoal-chave da administração, que contempla a Direção da Empresa, 
totalizou R$ 4.121 (R$ 3.348 em 2020) e incluí salários e benefícios. A remu-
neração baseada em ações está divulgada na nota explicativa nº 17.
11 Depósitos judiciais Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Tributária 30.574 34.274 37.101 40.801
Trabalhista 6.429 4.835 6.854 5.183

37.003 39.109 43.955 45.984
Circulante 1.286 967 1.371 1.037
Não circulante 35.717 38.142 42.584 44.947
12 Investimento em controladas Controladora

2021 2020
Unisys Informática 24.504 40.245
Unisys Tecnologia (provisão para perda em investimento) (a) (12.772) (11.159)

11.732 29.086

(a) Referente ao patrimônio líquido negativo.
31 de dezembro de 2021 - Empresas Informática Tecnologia
Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 24.504 (12.772)
% participação 99,99% 99,99%
Valor do investimento 24.504 (12.772)
31 de dezembro de 2020 – Empresas Informática Tecnologia
Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 40.245 (11.159)
% participação 99,99% 99,99%
Valor do investimento 40.245 (11.159)

2021 2020
Em 1º de janeiro de 2021 29.086 26.402
Participação nos lucros de controladas (5.309) 2.684
Dividendos Distribuídos (12.045) -
Em 31 de dezembro de 2021 11.732 29.086
Segue abaixo a participação da Empresa nos resultados das principais con-
troladas diretas, todas empresas de capital fechado, como também no total de 
seus ativos e passivos:

31 de dezembro de 2021 Ativo Passivo
Receita 
líquida

Lucro líquido 
(prejuízo)

Unisys Informática 84.298 59.793 21.707 (3.695)
Unisys Tecnologia 4.476 17.248 - (1.614)

31 de dezembro de 2020 Ativo Passivo
Receita 
líquida

Lucro líquido 
(prejuízo)

Unisys Informática 70.351 34.059 17.916 4.317
Unisys Tecnologia 4.499 15.500 - (1.633)
13 Imobilizado
a. Controladora

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Edifica-
ções e 
benfei-
torias

Móveis 
e uten-

silios

Equipa-
mentos de 
processa-
mento de 

dados

Bens 
Aluga-

dos  
(Direito  
de uso) Total

Em 31 de dezembro 
de 2019
Custo 73.616 30.679 23.463 201.242 17.054 346.054
Depreciação acumulada (70.588) (27.243) (17.138) (197.231) (8.030) (320.230)
Valor contábil líquido 3.028 3.436 6.325 4.011 9.024 25.824
Aquisições 1.061 1.250 226 2.431 3.405 8.373
Alienações e Baixas (1.509) (2.371) (994) (19.754) - (24.628)
Tranferencia 121 - - (121) -
Depreciação do 
exercício (1.559) (2.839) (1.175) (2.667) (5.866) (14.106)
Baixa de depreciação 1.464 2.248 844 19.614 - 24.170
Movimentação contábil 
líquida (422) (1.712) (1.099) (497) (2.461) (6.191)
Em 31 de dezembro 
de 2020
Custo 73.289 29.558 22.695 183.798 20.459 329.799
Depreciação acumulada (70.683) (27.834) (17.469) (180.284) (13.896) (310.166)
Valor contábil líquido 2.606 1.724 5.226 3.514 6.563 19.633
Aquisições 4.384 25 - 2.693 2.803 9.905
Alienações e Baixas (3.067) (12.246) (7.721) (87.173) (720) (110.927)
Tranferencia - - - (540) - (540)
Depreciação do exercício (1.755) (778) (1.063) (2.014) (3.108) (8.718)
Baixa de depreciação 2.974 11.334 7.152 87.169 - 108.629
Movimentação contábil 
líquida 2.536 (1.665) (1.632) 135 (1.025) (1.651)
Em 31 de dezembro 
de 2021
Custo 74.606 17.337 14.974 98.778 22.542 228.237
Depreciação acumulada (69.464) (17.278) (11.380) (95.129) (17.004) (210.255)
Valor contábil líquido 5.142 59 3.594 3.649 5.538 17.982
As alienações e baixas no valor contábil líquido de R$ 1.998 (R$ 110.927 valor 
original menos R$ 108.629 de depreciação acumulada) ocorreram devido a 
reestruturação realizada em 2021. 
b. Consolidado

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Edifica-
ções e 
benfei-
torias

Móveis 
e uten-

sílios

Equipa-
mentos 

de proces-
samento 

de dados

Bens 
Alu-

gados 
(Diretio  
de Uso) Total

Em 31 de dezembro de 
2019
Custo 76.083 32.279 24.440 203.040 18.062 353.904
Depreciação acumulada (72.802) (28.327) (18.046) (199.002) (8.386) (326.563)
Valor contábil líquido 3.281 3.952 6.394 4.038 9.677 27.342
Aquisições 1.436 1.250 226 2.431 3.456 8.799
Alienações e Baixas (1.509) (2.371) (994) (19.754) - (24.628)
Tranferencia 121 - - (121) - -
Depreciação do exercício (1.830) (3.343) (1.195) (2.667) (6.299) (15.334)
Baixa de depreciação 1.464 2.248 844 19.614 - 24.170
Movimentação contábil 
líquida (318) (2.216) (1.119) (497) (2.843) (6.993)
Em 31 de dezembro de 
2020
Custo 76.131 31.158 23.672 185.596 21.518 338.075
Depreciação acumulada (73.168) (29.422) (18.397) (182.055) (14.685) (317.727)
Valor contábil líquido 2.963 1.736 5.275 3.541 6.833 20.348
Aquisições 4.677 25 - 2.693 4.527 11.922
Alienações e Baixas (3.343) (12.246) (7.721) (87.178) (720) (111.208)
Tranferencia - - - (540) - (540)
Depreciação do exercício (1.929) (790) (1.081) (2.014) (3.459) (9.273)
Baixa de depreciação 3.251 11.334 7.152 87.173 - 108.910
Movimentação contábil 
líquida 2.656 (1.677) (1.650) 134 348 (189)
Em 31 de dezembro de 
2021
Custo 77.465 18.937 15.951 100.571 25.325 238.249
Depreciação acumulada (71.846) (18.878) (12.326) (96.896) (18.144) (218.090)
Valor contábil líquido 5.619 59 3.625 3.675 7.181 20.159
As alienações e baixas no valor contábil líquido de R$ 2.298 (R$ 11208 valor 
original menos R$ 108.910 de depreciação acumulada) ocorreram devido a 
reestruturação realizada em 2021. 

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Edifica-
ções e 
benfei-
torias

Móveis 
e uten-

silios

Equipa-
mentos de 
processa-
mento de 

dados

Bens 
Alu-

gados 
(Direito 
de uso) Total

Em 31 de dezembro de 
2020
Custo 76.131 31.158 23.672 185.596 21.518 338.075
Depreciação acumulada (73.168) (29.422) (18.397) (182.055) (14.685) (317.727)
Valor contábil líquido 2.963 1.736 5.275 3.541 6.833 20.348
Aquisições 4.677 25 - 2.693 4.527 11.922
Alienações e Baixas (3.343) (12.246) (7.721) (87.178) (720) (111.208)
Tranferencisc - - - (540) - (540)
Depreciação do exercício (1.929) (790) (1.081) (2.014) (3.459) (9.273)
Baixa de depreciação 3.251 11.334 7.152 87.173 - 108.910
Transferências de 
depreciação - - - - - -
Movimentação contábil 
líquida 2.656 (1.677) (1.650) 134 348 (189)
Em 31 de dezembro de 
2021
Custo 77.465 18.937 15.951 100.571 25.325 238.249
Depreciação acumulada (71.846) (18.878) (12.326) (96.896) (18.144) (218.090)
Valor contábil líquido 5.619 59 3.625 3.675 7.181 20.159
14 Obrigações trabalhistas Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Férias a pagar 14.724 14.979 15.211 15.708
Participações no resultado 6.772 3.593 6.772 3.593
Bônus e comissões a pagar 4.149 1.611 4.171 1.635
Indenização (*) 54 6.713 54 7.133
Outros 563 725 613 728

26.262 27.621 26.821 28.797
(*) Em 2021, foi revertida a provisão de indenização referente a reestruturação 
de alguns projetos da Empresa. 
15 Impostos e contribuições a recolher

Controladora Consolidado
Imposto sobre transações entre 2021 2020 2021 2020
empresas do grupo 162.660 155.020 172.158 162.190
INSS 2.435 2.405 2.546 2.546
Outros 12.982 11.849 13.187 12.086

178.076 169.274 187.891 176.822
Circulante 135.463 125.745 142.530 131.181
Não circulante 42.613 43.529 45.361 45.640
Os impostos sobre transações entre empresas do grupo incluem ISS, Pis, Co-
fins, Cide e Imposto de Renda na Fonte sobre importação de bens e serviços.
16 Planos de benefício definido - Controladora e consolidado. a. Plano 
de pensão. A Empresa patrocina plano de pensão de benefício definido no 
Brasil com base no salário do funcionário e no tempo de serviço do mesmo. 
O plano é financiado externamente, onde os ativos do plano são mantidos 
em trustes, fundações ou entidades similares. As entidades são regidas pelas 
regulamentações locais, como também pela relação da Empresa com seus 
agentes fiduciários (ou equivalentes) e a composição dos mesmos. 
Os valores reconhecidos no balanço patrimonial são os seguintes:

2021 2020
Valor presente da obrigação atuarial 23.936 23.885
Valor justo dos ativos (16.625) (17.702)
(Superávit)/Déficit do plano 7.311 6.182
Receitas/(despesas) reconhecidas na demonstração de 
resultado:
Custo financeiro 1.602 1.380
Retorno esperado sobre os ativos do plano (1.171) (1.183)
Limite dos ativos (asset ceiling)   

431 197
Redimensionamento de Custo incluído em outros 
resultados abrangentes:
Efeito de alteração de premissa financeira (4.016) (1.733)
Efeito da experiência do plano 4.385 4.146
Rendimento sobre o valor justo do plano 329 582

698 2.995
A movimentação do valor presente das obrigações atuariais de benefício defi-
nido durante o exercício é demonstrada a seguir: 

2021 2020
Saldo inicial 23.885 21.624
Custo financeiro 1.602 1.380
Benefícios pagos (1.920) (1.533)
Ganhos/ atuariais 369 2.414

23.936 23.885
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O valor justo do ativo por classes é o seguinte:
2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 745 792
Instrumentos de patrimônio (segregados por tipo de 
setor, porte da empresa, geografia, etc.):
Títulos atrelados à inflação (IMA-B5+) 15.880 16.910

16.625 17.702
A movimentação do valor justo dos ativos do plano durante o exercício é de-
monstrada a seguir:

2021 2020
Saldo inicial 17.702 18.634
Retorno esperado do ativo para o plano 1.171 1.183
Benefícios pagos (1.920) (1.533)
Ganhos/(perdas) atuariais (328) (582)

16.625 17.702
As principais premissas atuariais usadas foram as seguintes:

2021 2020
Taxa de desconto nominal 9,07% 6,97%
Taxa de inflação 3,40% 3,20%
Retorno esperado sobre os ativos do plano 9,07% 6,97%
Aumentos de planos de pensão futuros 3,40% 3,20%
Análise de sensibilidades nas hipóteses adotadas

2021 2020
Valor Presente das Obrigações de Benefício Definido
Taxa de desconto nominal - 100 pontos básicos 25.995 26.278
Taxa de desconto nominal + 100 pontos básicos 22.148 21.841
Essas tábuas se traduzem em uma expectativa média de vida em anos de um 
pensionista:

2021 2020
Aposentadoria hoje (idade atual 65 anos). 20,5 20,5
Aposentadoria em 25 anos (idade atual 40 anos). 20,5 20,5
O retorno esperado sobre os ativos do plano é determinado mediante a consi-
deração dos retornos disponíveis sobre os ativos que apóiam a atual política 
de investimento. Os rendimentos esperados sobre os investimentos de juros 
fixos baseiam-se em rendimentos brutos de resgate na data do balanço. Os 
retornos esperados sobre os investimentos de capital e de bens refletem as 
taxas reais de longo prazo do retorno obtido nos mercados respectivos. 
b. Plano de Assistência Médica Veteranos. A Empresa opera um plano de as-
sistência médica. O método de contabilização, as premissas e frequências das 
avaliações atuariais são semelhantes as do plano de pensão. O plano de as-
sistência médica não é financiado. Os valores reconhecidos são os seguintes:
Despesas reconhecidas na demonstração de resultado:

2021 2020
Custo financeiro 1.353 1.087

1.353 1.087
Resultado da Obrigação reconhecida na demonstração 2021 2020
de resultado abrangente:
Efeito das alterações de premissas demográficas - 2.870
Efeito na alteração das premissas financeiras (3.598) (1.271)
Efeito da experiência do plano 3.823 1.385

225 2.984
As principais premissas atuariais usadas foram as seguintes:

2021 2020
Taxa de desconto nominal 9,06% 6,66%
Taxa de inflação 3,40% 3,20%
Análise de sensibilidades nas hipóteses adotadas

2021 2020
Valor Presente das Obrigações de Benefício Definido

Taxa de desconto nominal - 100 pontos básicos 24.629 23.115
Taxa de desconto nominal + 100 pontos básicos 21.443 19.821

Impacto na Durantion média da Obrigação de Benefício Definido
Taxa de desconto nominal - 100 pontos básicos 7,11 7,90
Taxa de desconto nominal + 100 pontos básicos 6,74 7,48

A movimentação do valor presente das obrigações atuariais de benefício defi-
nido durante o exercício é demonstrada a seguir: 

2021 2020
Saldo inicial 21.360 17.289
Custo financeiro 1.353 1.087
Perdas/(ganhos) atuariais 225 2.984

22.938 21.360
17 Remunerações com base em ações - Controladora e consolidado. A 
controladora final da Empresa, Unisys Corporation, opera uma série de pla-
nos de remuneração com base em ações, liquidados com ações. Segundo 
esse plano, os funcionários (diretores) da Empresa são remunerados por ins-
trumentos de patrimônio líquido (opções) da Unisys Corporation, caso sejam 
atendidas condições estabelecidas no plano. Mesmo que a obrigação de en-
tregar as ações da Unisys Corporation para os funcionários aderidos ao plano 
não esteja com a Empresa, esta transação é tratada pela Empresa como tran-
sação de pagamento baseado em ações liquidadas com títulos patrimoniais. 
Há dois planos implementados pela Unisys Corporation: plano de outorga das 
opções de compra de ações e plano de outorga de ações. A aderência ao 
plano, quantidade dos funcionários e ações (opções) a serem outorgadas é 
determinado e aprovado pelo Comitê de Remuneração do Conselho da Unisys 
Corporation. O período de aquisição dos planos é determinado na data de 
outorga e geralmente é de três anos. O valor justo das opções e ações dos 
planos é definido na data de outorga com base no preço de fechamento da 
ação da Unisys Corporation na Bolsa de Valores de Nova York. As variações 
na quantidade de opções e ações em aberto e seus correspondentes preços 
médios ponderados do exercício estão apresentados a seguir:

2021 2020
Preço 

médio de 
exercício 
por ação 
em reais

Op-
ções

Preço 
médio de 
exercício 
por ação 
em reais Ações

Preço 
médio de 
exercício 
por ação 
em reais

Op-
ções

Preço 
médio de 
exercício 
por ação 
em reais Ações

Em 1º de 
janeiro 11,91 3.900 - - 9,28 3.900 - -
Outorgadas - - - - - - - -
Vencidas 76,54 (2.400) - - - - - -
Em 31 de 
dezembro 12,36 1.500 - - 11,91 3.900 - -
Plano de opção de compra de ações: 2021 2020
Reserva de capital (em milhares de R$) 115 298
Número de opções a exercer (quantidade) 1.500 3.900
Total registrado no patrimônio líquido 115 298
Efeito anual no resultado 184 -
As opções de compra de ações em aberto no final do exercício têm as seguin-
tes datas de vencimento e preços de exercício:
Data de vencimento Opções Preço
05/02/2022 1.500 76,55

1.500 76,55
18 Provisão para contingências. A Empresa é parte (pólo passivo) em ações 
judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos gover-
namentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões 
tributárias e trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus 
assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes, constituiu 
provisão em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas 
estimadas com as ações em curso, como se segue:
Controladora 2021 2020
Tributárias:
ISS 5.365 -
PIS/Cofins 11.001 11.935
Civil - -
Trabalhistas 34.549 31.885

50.915 43.820
Circulante 6.910 6.377
Não circulante 44.005 37.443
A movimentação das provisões para contingências nos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 pode ser assim demonstrada:

2021 2020
Saldo inicial antes de compensar depósitos judiciais 43.820 31.026
Adições 9.510 17.579
Juros/atualizações 4.261 4.358
Reversões (6.676) (9.143)
Saldo final 50.915 43.820
Consolidado 2021 2020
Tributárias:
ICMS 13 24
ISS 5.365 -
PIS/Cofins 11.001 11.935
Civil - -
Trabalhistas 44.334 32.568

60.713 44.527
Circulante 8.867 6.514
Não circulante 51.846 38.013
O aumento na provisão para causas tributárias foi em função da expectativa 
dos advogados em relação a parte de um processo envolvendo ISS na esfera 
judicial. O aumento na provisão para causas trabalhistas em 2021 foi devido 
a constituição de uma provisão para atender novas demandas no valor de R$ 
8.849. além da atualização de juros das provisões existentes. A movimenta-
ção das provisões para contingências nos exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020 pode ser assim demonstrada:

2021 2020
Saldo inicial 44.527 31.719
Adições 18.381 17.605
Juros/atualizações 4.619 4.442
Reversões (6.814) (9.239)
Saldo final 60.713 44.527
Em 2021 existem outros processos tributários significativos avaliados pe-
los assessores jurídicos como sendo de risco possível, no montante de R$ 
489.677, com carta de fiança totalizando R$ 420.875 para os quais nenhuma 
provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no 
Brasil não requerem sua contabilização, distribuídos nas seguintes causas:
2021
Auto de Infração ISS 183.461
Auto de Infração ICMS 76.146
Finsocial 50.641
Compensação de Tributos com Créditos de Terceiros 52.621
Plano Real 39.422
Auto de Infração IR E CS 45.217
Divergência em DCTF 7.856
Divergência em Perdcomp 16.775
Auto de Infração INSS 6.011
Diversos Auto de Infração 11.527

489.677

2020
Auto de Infração ISS 164.485
Auto de Infração ICMS 89.849
Finsocial 50.245
Compensação de Tributos com Créditos de Terceiros 97.036
Plano Real 39.101
Auto de Infração IR E CS 42.108
Divergência em DCTF 6.037
Divergência em Perdcomp 14.265
Auto de Infração INSS 7.491
Diversos Auto de Infração 11.367

521.984
Em conformidade com a legislação em vigor, as declarações de imposto de 
renda da Empresa correspondentes aos cinco últimos anos estão sujeitas à 
revisão e ao eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais. 
Demais impostos e contribuições estão sujeitos a revisões similares por pra-
zos prescricionais variáveis.
19 Patrimônio líquido. a. Capital social. O capital social é representado por 
6.030 quotas no valor nominal de R$ 30.000,00 de posse das seguintes Empresas:

Em milhares de quotas Em milhares de quotas
2021 % 2020 %

Unisys South America L.L.C 6 99,99 6 99,99
Unisys South America Holding B.V. - 0,01 - 0,01
Total 6 100 6 100
b. Reserva de capital. A reserva de capital é constituída: (a) Pelo plano de re-
muneração baseado em ações, conforme detalhado no Nota explicativa nº 17. 
(b) O valor remanescente do acervo líquido da Datamec, equivalente a R$ 11. 
c. Dividendos e juros sobre capital próprio - Controladora. Os dividendos 
e os juros sobre o capital próprio foram apurados de acordo com as disposi-
ções estatutárias e a legislação societária brasileira, como segue:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 120.849 99.131
Base de cálculo dos dividendos 120.849 94.131
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Dividendos de períodos anteriores e juros sobre o 
capital próprio pagos no exercício (99.123) (158.579)
Total de dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (99.123) (158.579)
Os dividendos foram distribuídos conforme aprovação em ata de reunião dos sócios 
de agosto de 2021 devidamente registrada na JUCESP sob o número 552.579/21-0.
20 Receita operacional líquida Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Venda de mercadorias 6.902 7.508 6.902 7.508
Outsourcing 301.747 291.480 301.747 291.480
Manutenção 123.888 154.159 123.888 154.159
Software 119.937 119.847 119.937 119.847
Serviços de TI 56.486 53.998 56.486 53.998
Suporte HW e SW 37.079 36.846 37.079 36.846
Exportação de Serviços 13.555 12.936 15.468 17.282
Aluguel 1.349 1.550 1.349 1.550
Serviços Compartilhados 827 1.237 - -
Total 661.770 679.561 662.856 682.670
Imposto sobre serviços e 
outras deduções:
PIS e COFINS (60.448) (63.382) (60.372) (63.268)
ISS (19.646) (21.428) (19.604) (21.366)
ICMS (380) (1.085) (380) (1.085)
Cancelamentos (*) (22.858) (239) (22.858) (239)

(103.332) (86.134) (103.214) (85.958)
558.438 593.427 559.642 596.712

(*) Em 2021, houve cancelamentos na emissão de notas que foram re-emiti-
das de forma correta dentro do período.
21 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Custo das mercadorias vendidas (3.749) (3.241) (3.749) (3.241)
Software (51.647) (54.662) (51.647) (54.662)
Peças (3.543) (8.390) (3.543) (8.390)
Serviços intercompanhia exterior (5.558) (4.154) (5.558) (4.154)
Remunerações e encargos (127.777) (134.374) (135.538) (143.606)
Serviços de terceiros (26.876) (22.967) (7.619) (9.984)
Frete (3.093) (4.791) (3.093) (4.811)
Viagens e estadias (7.670) (8.785) (7.676) (8.805)
Manutenção (10.492) (15.119) (10.731) (15.213)
Gerais (2.377) (2.678) (2.579) (2.577)
Depreciação e amortização (8.607) (9.622) (8.873) (9.997)
Participação nos resultados dos 
empregados (5.108) (2.396) (5.108) (2.396)
Outros (4.785) (2.728) (5.673) (3.091)

(261.282) (273.907) (251.387) (270.927)
22 Despesas gerais e administrativas 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Remunerações e encargos (46.620) (47.591) (56.031) (48.462)
Serviços de terceiros (5.751) (8.018) (7.697) (8.394)
Depreciação e amortização (3.656) (9.888) (3.945) (10.542)
Viagens e estadas (55) (324) (55) (325)
Participação nos resultados (1.540) (766) (1.548) (766)
Aluguel (962) (2.181) (1.058) (2.297)
Manutenção (3.628) (2.138) (3.938) (2.434)
Despesas corporativas (*) (38.020) (52.529) (43.735) (57.657)
Eletricidade (14) (264) (145) (335)
Impostos e taxas (7.804) (11.285) (8.697) (12.052)
Comunicação (1.042) (2.071) (1.043) (2.073)
Outras receitas (despesas) gerais 4.776 (20.497) 3.874 (21.191)

(104.316) (157.552) (124.018) (166.528)
(*) A variação na linha de despesa corporativa é função da volumetria de ser-
viços e taxa de cambio. 
23 Outras receitas (despesas) Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Recuperação de Contas a Receber 1.682 - 1.682 -
Outras receitas (despesas) 806 627 727 467

2.488 627 2.409 467
24 Resultado financeiro Controladora Consolidado
Receitas financeiras: 2021 2020 2021 2020
Variação cambial ativa 3.311 18.312 6.329 28.103
Juros recebidos 4.019 4.915 4.019 5.003
Rendimentos de aplicações 
financeiras 13.936 7.720 13.936 7.720
Variação monetária ativa (i) 3.601 4.528 3.730 4.570
Outros 0 188 0 188

24.867 35.663 28.014 45.584
Despesas financeiras:
Juros (3.973) (7.143) (4.239) (7.196)
Carta de crédito (20.133) (20.059) (20.592) (20.517)
Variação cambial passiva (i) (9.291) (25.941) (9.748) (26.938)
Outros (2.427) (3.111) (2.999) (3.849)

(35.824) (56.254) (37.578) (58.500)
(10.957) (20.591) (9.564) (12.916)

(i) A variação nas linhas de variação cambial ativa e passiva se deu por conta 
da grande volatilidade da taxa dólar no ano de 2021.
25 Imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro antes do imposto 179.062 144.688 177.082 146.808
de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social, 
calculados à alíquota estatutária (34%)

60.881 49.194 60.208 49.914

Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial 1.805 (913) - -
Crédito Fiscal - PAT (3.237) - (3.237) -
Dedução PAT (948) (1.168) (971) (1.214)
Incentivo Fiscal (1.260) (1.457) (1.260) (1.457)
Outros 972 (99) 1.493 434

(2.668) (3.637) (3.975) (2.237)
Despesa/(receita) de Imposto de Renda 
e Contribuição Social, de acordo com a 
demonstração do resultado

58.213 45.557 56.233 47.677

Despesa/(receita) de Imposto de Renda 
e Contribuição Social Corrente

61.156 62.742 62.421 65.287

Despesa/(receita) de Imposto de Renda 
e Contribuição Social Diferido

(2.943) (17.185) (6.188) (17.610)

58.213 45.557 56.233 47.677
Alíquota efetiva 33% 31% 32% 32%
26 Receita diferida. Este saldo representa basicamente serviços da Empresa 
que ainda não foram prestados, porém já faturados. Em alguns casos espe-
cíficos, a Empresa ainda não havia recebido o termo de aceitação do cliente. 
27 Gestão de risco financeiro. 27.1 Fatores de risco financeiro. As ativi-
dades da Empresa expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado 
(incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa 
de juros de fluxo de caixa), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de 
gestão de risco global da Empresa se concentra na imprevisibilidade dos merca-
dos financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho 
financeiro da Empresa. A gestão de risco é realizada pela tesouraria central da 
Empresa. A tesouraria da Empresa identifica, avalia e protege a Empresa contra 
eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais. 
a. Risco de mercado. (i) Risco cambial. A Empresa está exposta ao risco cam-
bial decorrente da exposição de algumas moedas, basicamente com relação 
ao dólar dos Estados Unidos. O risco cambial ocorre quando operações co-
merciais, ativos ou passivos registrados são mantidos em moeda diferente da 
moeda funcional da Empresa. A tabela abaixo resume a exposição ao risco de 
taxa de câmbio em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Na tabela, estão incluídos 
os ativos e passivos financeiros ao valor contábil, categorizados por moeda.
Em 31 de dezembro de 2021 Controladora

Ativos financeiros Reais
Dólares norte-

americanos Total
Caixa e equivalentes de caixa 348.379 - 348.379
Contas a receber de clientes 174.255 - 174.255
Empréstimos com partes relacionadas 15.946 82.282 98.228
Contas a receber com partes relacionadas 13.030 343.810 356.840
Outros créditos e valores a receber 18.622 - 18.622

570.232 426.092 996.324
Passivos financeiros
Fornecedores (21.389) (896) (22.285)
Obrigações trabalhistas (26.262) - (26.262)
Contas a pagar com partes relacionadas - (400.227) (400.227)
Outras contas a pagar (12.448) - (12.448)

(60.099) (401.123) (461.222)
Exposição líquida 510.133 24.969 535.102

Em 31 de dezembro de 2020 Controladora

Ativos financeiros Reais
Dólares norte-

americanos Total
Caixa e equivalentes de caixa 300.945 - 300.945
Contas a receber de clientes 142.342 - 142.342
Empréstimos com partes relacionadas 14.565 76.623 91.188
Contas a receber com partes relacionadas 5.952 337.572 343.524
Outros créditos e valores a receber 16.995 32 17.027

480.799 414.227 895.026
Passivos financeiros
Fornecedores (31.702) (786) (32.488)
Obrigações trabalhistas (27.621) - (27.621)
Contas a pagar com partes relacionadas (359.904) (359.904)
Outras contas a pagar (14.640) - (14.640)

(73.963) (360.690) (434.653)
Exposição líquida 406.836 53.537 460.373
Em 31 de dezembro de 2021 Consolidado

Ativos financeiros Reais
Dólares norte-

americanos Total
Caixa e equivalentes de caixa 348.443 - 348.443
Contas a receber de clientes 174.255 - 174.255
Empréstimos com partes relacionadas - 82.282 82.282
Contas a Receber com partes relacionadas - 411.175 411.175
Outros créditos e valores a receber 19.564 0 19.564

542.262 493.457 1.035.719
Consolidado

Passivos financeiros Reais
Dólares norte-

americanos Total
Fornecedores (22.636) (896) (23.532)
Obrigações Trabalhistas (26.821) - (26.821)
Contas a pagar com partes relacionadas - (425.229) (425.229)
Outras contas a pagar (14.092) - (14.092)

(63.549) (426.125) (489.674)
Exposição líquida 478.713 67.332 546.045
Em 31 de dezembro de 2020 Consolidado

Ativos financeiros Reais
Dólares norte-

americanos Total
Caixa e equivalentes de caixa 301.464 - 301.464
Contas a receber de clientes 142.342 - 142.342
Empréstimos com partes relacionadas - 76.623 76.623
Contas a Receber com partes 
relacionadas - 399.005 399.005
Outros créditos e valores a receber 18.317 32 18.349

462.123 475.660 937.783
Passivos financeiros
Fornecedores (32.404) (786) (33.190)
Obrigações Trabalhistas (28.797) - (28.797)
Contas a pagar com partes relacionadas - (378.702) (378.702)
Outras contas a pagar (14.910) - (14.910)

(76.111) (379.488) (455.599)
Exposição líquida 386.012 96.172 482.184
(ii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros - Con-
troladora e Consolidado. Exposição às taxas de juros para aplicações finan-
ceiras - CDI e empréstimos concedidos LIBOR + (3% a.a.) no ativo e passivo 
circulante e não circulante pode ser demonstrada conforme abaixo:
Ativos financeiros: 2021 2020
Libor 426.092 414.195
CDI 335.290 277.138

761.382 691.333
Passivos financeiros:
Libor (400.227) (378.702)
(iii) Risco de crédito. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de cai-
xa e títulos e valores mobiliários, depósitos em bancos e instituições financei-
ras, aplicação financeira e empréstimos, bem como de exposições de crédito de 
contas a receber com clientes. Para bancos e instituições financeiras, são acei-
tos somente títulos de entidades de primeira linha. A área de análise de crédito 
avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição 
financeira, experiência passada e outros fatores. Os limites de riscos individuais 
são determinados pela Cobrança. A utilização de limites de crédito é monitorada 
regularmente. A Nota Explicativa nº 6 traz divulgação adicional sobre risco de 
crédito. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício e a 
Administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas 
contrapartes. Depósitos e contas correntes, aplicações em CDBs incluídos em 
caixa e equivalente de caixa são com bancos de primeira linha e empréstimos 
são com partes relacionadas sem nenhuma inadimplência no passado. Depósitos 
vinculados compõem das aplicações em fundos de investimentos e títulos públi-
cos. Os fundos de investimento possuem na sua carteira aplicações nos títulos 
públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras de 
primeira linha e cotas de outros fundos de investimento. (iv) Risco de liquidez. A 
previsão de fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais da Empresa e 
agregada pelo departamento de Finanças. Este departamento monitora as pre-
visões contínuas das exigências de liquidez da Empresa para assegurar que ele 
tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. O excesso de 
caixa mantido pelas entidades operacionais, além do saldo exigido para adminis-
tração do capital circulante, é transferido para Tesouraria. A Tesouraria investe o 
excesso de caixa em contas correntes, depósitos de curto prazo e títulos e valores 
mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez o 
bastante para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões 
acima mencionadas. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não deriva-
tivos, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no 
balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados 
na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratado.

Controladora

Em 31 de dezembro de 2020
Menos de  

1 ano
Entre 1 e 

 2 anos
Entre 2 e 

 5 anos
Acima de 

5 anos
Fornecedores 32.488 - - -
Contas a pagar com partes relacionadas - 359.904 - -
Em 31 de dezembro de 2021
Fornecedores 22.285
Contas a pagar com partes relacionadas 400.227

Consolidado

Em 31 de dezembro de 2020
Menos de 

 1 ano
Entre 1 e 

2 anos
Entre 2 e 

5 anos
Acima de 

5 anos
Fornecedores 33.190 - - -
Contas a pagar com partes relacionadas - 378.702 - -
Em 31 de dezembro de 2021
Fornecedores 23.532
Contas a pagar com partes relacionadas 425.229
27.2 Gestão de capital. Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Empresa para oferecer re-
torno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a 
estrutura do capital, a Empresa pode rever a política de pagamento de dividen-
dos. Condizente com outras Empresas do setor, a Empresa monitora o capital 
com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dí-
vida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde 
ao total (incluindo de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço 
patrimonial consolidado), subtraído do montante de caixa e equivalentes de cai-
xa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme 
demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida.

2021 2020
Total dos contas a pagar (Nota Explicativa nº 10) 400.227 359.904
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 
Explicativa nº 5) (348.379) (300.945)
Dívida líquida (a) 51.848 58.959
Total do patrimônio líquido (b) 378.823 357.889
Total do capital (a+b) 430.671 416.848
Índice de alavancagem financeira - % 12% 14%
O capital não é administrado ao nível do Consolidado, somente ao nível da Con-
troladora. 28 Estimativa do valor justo. Pressupõe-se que os saldos das contas 
a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, me-
nos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. As aplicações 
em CDBs não são negociadas em mercados ativos e são indexadas à variação 
dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros - CDI de instituições de primeira 
linha, com o reconhecimento de atualizações de CDI na rubrica “resultado finan-
ceiro” no período em que ocorrem. Devido à específica destes instrumentos, que 
podem ser resgatas só pelo banco emissor destes títulos e que a taxa de CDI já 
reflete a posição de mercado interbancário, pressupõe-se que o valor das aplica-
ções em CDB indexado esteja próximo de seu valor justo. Aplicações em cotas 
de fundo de investimentos não são negociadas em mercado ativo e o seu valor 
justo é determinado através de técnicas de avaliação. O valor é baseado principal-
mente no último preço disponível de resgate de cotas do fundo de investimento, 
conforme reportado pelo administrador desse fundo. O valor justo dos passivos 
financeiros, para fins de divulgação, é igual ao seu valor contábil, uma vez que o 
impacto do desconto não é significativo. A Empresa aplica CPC 40 - Instrumentos 
financeiros: evidenciação para instrumentos financeiros mensurados no balanço 
patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor 
justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: ● Pre-
ços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos 
(nível 1); ● Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são 
adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como 
preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (nível 2); e ● Inserções 
para os ativos ou passivos que não são baseadas nos dados adotados pelo mer-
cado (ou seja, inserções não observáveis) (nível 3). A tabela abaixo apresenta 
os ativos da Empresa e do Grupo pelo valor justo em 31 de dezembro de 2021
Ativos: Controladora
Ativos financeiros registrados pelo Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
valor justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs - 335.290 - 335.290
Total do ativo - 335.290 - 335.290

Ativos: Consolidado
Ativos financeiros registrados pelo Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
valor justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs - 335.290 - 335.290
Total do ativo - 335.290 - 335.290
A tabela abaixo apresenta os ativos da Empresa e do Grupo pelo valor justo 
em 31 de dezembro de 2020
Ativos: Controladora
Ativos financeiros registrados pelo Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
valor justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs - 277.138 - 277.138
Total do ativo - 277.138 - 277.138
Ativos: Consolidado
Ativos financeiros registrados pelo Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
valor justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs - 277.138 - 277.138
Total do ativo - 277.138 - 277.138
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O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como 
títulos registrados pelo valor justo por meio do resultado) é baseado nos preços 
de mercado, cotados na data do balanço. Um mercado é visto como ativo se 
os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma 
Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação ou agên-
cia reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e 
que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais. O preço de merca-
do cotado utilizado para os ativos financeiros mantidos pela Empresa é o preço 
de concorrência atual. O valor justo dos instrumentos financeiros que não são 
negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de 
avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados 
pelo mercado em que está disponível e confiam o menos possível nas estima-
tivas específicas da Empresa. Técnicas de avaliação específicas utilizadas para 
valorizar os instrumentos financeiros incluem: ● Preços de mercado cotados ou 
cotações de instituições financeiras ou corretoras para instrumentos similares; e 
● Outras técnicas, como a análise de fluxos de caixa descontados, são utilizadas 
para determinar o valor justo para os instrumentos financeiros remanescentes. 
Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados 
pelo mercado, o instrumento estará incluído no nível 3. Instrumentos incluídos no 
nível 2 são instrumentos categorizados como valor justo por meio do resultado em 
31 de dezembro de 2020 e 2021. Em 31 de dezembro de 2020 e 2021, a Empresa 
não possui os instrumentos que poderiam ser incluídos no nível 1 е no nível 3.
29 Instrumentos financeiros por categoria

Controladora
Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 2021 Ativos

Ativos 
financeiros 
registrados 

pelo valor 
justo por 
meio do 

resultado Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Ativos financeiros men-
surados ao valor justo:
Aplicações em CDB - 335.290 335.290 - 335.290 -

- 335.290 335.290
Ativos financeiros não- 
mensurados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de 
caixa 13.089 - 13.089 - - -
Contas a receber de clientes 174.255 - 174.255 - - -
Empréstimos com partes 
relacionadas 98.228 - 98.228 - - -
Contas a receber com 
partes relacionadas 356.840 - 356.840 - - -
Outros créditos e valores 
a receber 18.622 - 18.622 - - -

661.034 - 661.034 - - -
661.034 335.290 996.324 - 335.290 -

Controladora
Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 2020 Ativos

Ativos 
financeiros 
registrados 

pelo valor 
justo por 
meio do 

resultado Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Ativos financeiros men-
surados ao valor justo:
Aplicações em CDB - 277.138 277.138 - 277.138 -

- 277.138 277.138
Ativos financeiros não-  
mensurados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de 
caixa 23.807 - 23.807 - - -
Contas a receber de clientes 142.342 - 142.342 - - -
Empréstimos com partes 
relacionadas 91.188 - 91.188 - - -
Contas a receber com 
partes relacionadas 343.524 - 343.524 - - -
Outros créditos e valores 
a receber 17.027 - 17.027 - - -

617.888 - 617.888 - - -
617.888 277.138 895.026 - 277.138 -

Consolidado
Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 2021 Ativos

Ativos 
financeiros 
registrados 

pelo valor 
justo por 
meio do 

resultado Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Ativos financeiros men-
surados ao valor justo:
Aplicações em CDB - 335.290 335.290 - 335.290 -

- 335.290 335.290
Ativos financeiros não- 
mensurados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de 
caixa 13.153 - 13.153 - - -
Contas a receber de 
clientes 174.255 - 174.255 - - -
Empréstimos com partes 
relacionadas 82.282 - 82.282 - - -
Contas a receber com 
partes relacionadas 411.175 - 411.175 - - -
Outros créditos e valores 
a receber 19.564 - 19.564 - - -

700.429 - 700.429 - - -
700.429 335.290 1.035.719 - 352.290 -

Consolidado
Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 2020 Ativos

Ativos 
financeiros 
registrados 

pelo valor 
justo por 
meio do 

resultado Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Ativos financeiros men-
surados ao valor justo:
Aplicações em CDB - 277.138 277.138 - 277.138 -

- 277.138 277.138
Ativos financeiros não-  
mensurados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de 
caixa 24.326 - 24.326 - - -
Contas a receber de 
clientes 142.342 - 142.342 - - -
Empréstimos com partes 
relacionadas 76.623 - 76.623 - - -
Contas a receber com 
partes relacionadas 399.005 - 399.005 - - -
Outros créditos e valores 
a receber 18.349 - 18.349 - - -

660.645 - 660.645 - - -
669.645 277.138 937.783 - 277.138 -

Controladora
Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 2021

Outros  
passivos  

financeiros Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Passivo financeiros não-
mensurados ao valor justo:
Fornecedores 22.285 22.285 - - -
Obrigações Trabalhistas 26.262 26.262 - - -
Contas a pagar com 
partes relacionadas 400.227 400.227 - - -
Outras contas a pagar 12.448 12.448 - - -

461.222 461.222 - - -

Controladora
Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 2020

Outros  
passivos  

financeiros Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Passivo financeiros não-
mensurados ao valor justo:
Fornecedores 32.488 32.488 - - -
Obrigações Trabalhistas 27.621 27.621 - - -
Contas a pagar com 
partes relacionadas 359.904 359.904 - - -
Outras contas a pagar 11.159 11.159 - - -

431.172 431.172 - - -
Consolidado

Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 2021

Outros  
passivos  

financeiros Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Passivos financeiros não-
mensurados ao valor justo:
Fornecedores 23.532 23.532 - - -
Obrigações Trabalhistas 26.821 26.821 - - -
Contas a pagar com 
partes relacionadas 425.229 425.229 - - -
Outras contas a pagar 14.092 14.092 - - -

489.674 489.674 - - -
Consolidado

Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 2020

Outros  
passivos  

financeiros Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Passivos financeiros não- 
mensurados ao valor justo:
Fornecedores 33.190 33.190 - - -
Obrigações Trabalhistas 28.797 28.797 - - -
Contas a pagar com 
partes relacionadas 378.702 378.702 - - -
Outras contas a pagar 4.120 4.120 - - -

444.809 444.809 - - -
30 Seguros. A Empresa 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. Em 31 
de dezembro de 2021, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era 
de R$ 90.941 (R$ 88.906 em 31 de dezembro de 2020) para danos materiais 
e lucros cessantes. Nesta mesma data a cobertura de seguros para respon-
sabilidade civil era de R$ 28.087 (R$ 25.365 em 31 de dezembro de 2020).

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas

Composição da Diretoria da Unisys Brasil Ltda.
Roseli de Aguiar Andrade - Diretora de contabilidade

Aos Diretores e Quotistas Unisys Brasil Ltda.
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Unisys 
Brasil Ltda. ("Empresa"), 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, assim como as demonstrações financeiras conso-
lidadas da Unisys Brasil Ltda. e suas controladas ("Consolidado"), que com-
preendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, in-
cluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Unisys Brasil Ltda. e da Unisys Brasil Ltda e suas controladas 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nes-
sa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e conso-

lidadas". Somos independentes em relação à Empresa e suas controladas, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilida-
des da diretoria pelas demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas. A diretoria da Empresa é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, a diretoria é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
diretoria pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 

O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas in-
tencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Empresa e suas controladas. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre a adequa-
ção do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi-
nanceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade ope-
racional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações 
e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comu-
nicamo-nos com a diretoria 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, 6 de junho de 2022
PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5

Valter Vieira de Aquino Junior
Contador CRC 1SP263641/O-0

Francisco Carlos Lima Nunes - Contador - CRC-RJ 069.007/O-4

Investimento global em Venture Capital cai 24%
KPMG: No Brasil, perda foi de US$ 1,5 bi no 1º trimestre

Incertezas globais de-
correntes de fatores 
geopolíticos e eco-

nômicos estão afetando 
o investimento global em 
Venture Capital, que caiu 
de US$ 191,9 bilhões em 
10.775 negócios no quarto 
trimestre de 2021 para US$ 
144,8 bilhões em 9.349 ne-
gócios no primeiro trimes-
tre de 2022, uma redução de 
24,5%.

Nas Américas a redução 
foi semelhante, partindo de 
US$ 103,3 bilhões em 4.628 
negócios, para US$ 77,6 bi-
lhões em 4.138 negócios no 
mesmo período. Os dados 
estão no relatório “Venture 
Pulse Q1 2022”, da KPMG, 
que analisa trimestralmente 
os principais negócios e as 
tendências de Venture Ca-
pital no mundo.

Sobre Brasil, o relatório 
destacou que, após dois tri-
mestres incríveis, incluindo 
um recorde de US$ 3 bi-
lhões no terceiro trimestre 
de 2021, o investimento em 
Venture Capital caiu para 

US$ 1,5 bilhão no primei-
ro trimestre de 2022. Ape-
sar disso, este foi o período 
com o terceiro maior nível 
de investimento em Ven-
ture Capital que o Brasil já 
registrou, evidenciando que 
esse investimento no Brasil 
segue muito forte compa-
rando com tendências his-
tóricas. Em função de um 
conjunto de financiamentos 
anteriores, o Brasil termi-
nou 2021 com 22 empresas 
que angariaram US$ 100 
milhões ou mais. Além dis-
so, abrangeram diferentes 
setores, sinalizando a cres-
cente inovação do ecossis-
tema brasileiro.

Os Estados Unidos res-
ponderam por US$ 70,7 bi-
lhões do investimentos glo-
bais no primeiro trimestre 
de 2022, contra US$ 95,4 
bilhões no quarto trimestre 
de 2021. Na Ásia a queda 
foi de US$ 55,2 bilhões em 
3.139 negócios para US$ 
32,6 bilhões em 2.712 ne-
gócios. 

“Embora o investimen-

to total em Venture Capital 
continue forte, o número de 
negócios caiu consideravel-
mente em função de incer-
tezas globais decorrentes de 
fatores geopolíticos e eco-
nômicos. Além da guerra 
Rússia-Ucrânia, a inflação, 
as taxas crescentes de juros, 
a turbulência nos mercados 
de capitais e os desafios na 
cadeia de suprimentos con-
tribuíram para a desacelera-
ção desse mercado”, afirma 
Diogo Garcia, sócio-diretor 
líder de Emerging Giants 
da KPMG no Brasil.

Startups

“Já no ecossistema de 
startups, capacidade de es-
calar sempre foi e continu-
ará sendo importante na 
busca por capital. Com os 
juros em novos patamares, 
que há muito tempo não se 
viam no Brasil, a cobran-
ça por retorno certamente 
começa a pesar um pouco 
mais na conta dos pitches”, 
afirma Jubran Coelho, só-

cio-líder de Private Enter-
prise da KPMG no Brasil.

O conteúdo destacou 
ainda que a Europa regis-
trou um leve aumento nes-
ses investimentos no pri-
meiro trimestre de 2022, 
atraindo US$ 31,7 bilhões 
em 2.219 negócios, contra 
US$ 31,5 bilhões em 2.705 
negócios no quarto trimes-
tre de 2021. O financia-
mento de Venture Capital 
foi moderado pela primeira 
vez no primeiro trimestre 
de 2022, respondendo por 
apenas US$ 12,6 bilhões. O 
número de meganegócios de 
mais de US$ 1 bilhão caiu pa-
ra dois no primeiro trimestre 
de 2022, com ambos ocor-
rendo antes do início da cri-
se na Ucrânia. A queda nos 
negócios de mais de US$ 1 
bilhão ajudou a mostrar as 
jurisdições que atualmente 
atraem grandes negócios de 
Venture Capital.

Empresas de sete países 
atraíram os dez maiores 
negócios neste trimestre, 
incluindo Estados Unidos, 

Reino Unido, Alemanha, 
Índia, China, Turquia e 
Estônia. Nas Américas, os 
Estados Unidos responde-
ram por três dos maiores 
negócios na região neste tri-
mestre e o Canadá teve seu 
segundo maior trimestre de 
investimento em Venture 
Capital de todos os tempos 
no primeiro trimestre de 
2022, atraindo US$ 3,4 bi-
lhões em investimentos. O 
valor de saídas caiu consi-
deravelmente em relação ao 
trimestre anterior, com US$ 
122,3 bilhões no primeiro 
trimestre de 2022 e US$ 
344,2 bilhões no quarto tri-
mestre de 2021.

“Os mercados de capitais 
em todo o mundo apresen-
taram um início de ano tur-
bulento, o que inviabilizou 
a maioria das operações de 
IPO e a reciclagem de capital 
de gestores em geral. O au-
mento da tensão geopolítica 
e um cenário macroeconô-
mico global desafiador, com 
juros e inflação mais altos, 
tem resultado em maior cau-

tela por parte de investidores 
de Venture Capital no Brasil. 
Entretanto, o montante de 
capital disponível nos fundos 
de Venture Capital é signifi-
cativo e a quantidade de boas 
oportunidades de negócios 
no país é grande”, afirma 
Rodrigo Guedes, líder de 
Assessoria em Mercados de 
Capitais da KPMG no Brasil.

Apesar da incerteza signi-
ficativa que assola o merca-
do global de Venture Capi-
tal, a publicação da KPMG 
destaca que a expectativa 
é que o investimento em 
Venture Capital permane-
ça relativamente estável no 
segundo trimestre de 2022 
considerando uma quanti-
dade significativa de dry po-
wder. Os investidores desse 
mercado provavelmente 
continuarão cautelosos e 
estarão concentrados em 
empresas mais maduras, o 
que pode preocupar star-
tups que procuram finan-
ciamento pela primeira vez 
ou estão nos estágios ini-
ciais de crescimento. 
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Companhia Brasileira de Offshore
CNPJ: 13.534.284/0001-48

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à presença de V.Sªs., as DFs, segundo o que dispõe a Lei 6.404/76, relativas ao exercício encerrado em 31/12/21. Permanecemos à 
disposição dos Srs. acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários.  A Diretoria.

Notas explicativas da administração às DFs em 31/12/21 
 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Companhia Brasileira de Offshore S.A. (“Cia.”) é uma 
S.A. de capital fechado e foi constituída no ano de 1978. Sua sede está localizada 
na Av. do Contorno, nº2, CEP: 24.110-200 – Barreto – Niterói - RJ. A Cia. tem como 
objeto social a prestação de serviços marítimos especiais em alto mar, submarino 
e entre portos e instalações de extrações de minerais situados em oceanos, mares 
e hidrovias e a prestação de serviços marítimos de apoio a essas atividades; nave-
gação de apoio marítimo; serviços de reboque e de socorro marítimo; a importação 
e/ou exportação de bens e serviços relacionados com as demais atividades sociais; 
a representação e/ou agenciamento de empresas de navegação, nacionais ou es-
trangeiras; e a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, seja 
como quotista, acionista ou outra modalidade. As fontes de receita da Cia. são, 
exclusivamente, oriundas do afretamento de embarcações, mediantes contratos 
firmados, substancialmente, com um único cliente, a Petróleo Brasileiro S.A. – Pe-
trobras (“Petrobras”). Em 31/12/21, a frota da CBO é composta por 31 embarcações. 
A emissão dessas DFs foi autorizada pela Administração da Cia. em 01/04/22. 1.1. 
Capital circulante líquido: Em dezembro de 2021, a Cia. apresentou capital circulante 
líquido positivo de R$ 102.488 (em 31/12/20, foi positivo em R$ 214.963), a Cia. teve 
uma geração de caixa operacional líquido no montante de R$ 631.150, demonstran-
do a capacidade em gerar caixa em suas operações. As entradas no fluxo caixa da 
Cia. decorrem, substancialmente, das receitas geradas pelos contratos de LP. Dessa 
forma, considerando os contratos firmados para os próximos anos, é esperado que 
o fluxo de caixa operacional líquido se mantenha para os próximos períodos. A Cia. 
preparou estas DFs no pressuposto de continuidade operacional e julga adequada 
essa conclusão que é baseada nos contratos firmados. 1.2. Impactos Covid-19: A 
Cia. continua monitorando, de forma qualitativa e quantitativa, os principais fatores de 
riscos econômico-financeiros ou operacionais causados pela pandemia de Covid-19 

que pudessem refletir diretamente ou indiretamente nas suas DFs. A atividade de 
apoio offshore por ser necessária à atividade de produção de petróleo é classificada 
como um serviço essencial para a sociedade, conforme redação dada pelo Decreto 
Federal n° 10.292/20 - Art. 1º, inciso XXVII e, portanto, as atividades operacionais 
da Cia. não foram interrompidas. Os principais assuntos de monitoramento são (i) 
segurança e saúde; (ii) operações, (iii) financeira e (iv) contábil. Para cada uma des-
sas quatro esferas, a Cia. mantém esse monitoramento sobre as medidas e ações 
preventivas. 1.3. Atividades operacionais da controlada direta da Cia.: 

Empresa
Participação 
no capital Principais atividades Segmento

CBO Ser-
viços

A principal atividade operacional da CSM 
é oriunda da prestação de serviços maríti-
mos de apoio, mediantes

Apoio ma-
rítimo

Maríti-
mos S.A. 
(CSM")

99,9998% 
diretamente

contratos firmados, substancialmente, com 
um único cliente. Adicionalmente a CSM 
opera o contrato de logística integrada.

/ Logística 
Integrada

As fontes de receitas da CSM também são, substancialmente, oriundas de um 
único cliente, a Petrobras. 1.4. Avaliação dos ativos: Em 2020, surgiram novas 
perspectivas de mercado. Houve uma redução significativa no preço do barril de 
petróleo, ocasionada pela queda na demanda, que gerou debates relacionados a 
contratos vigentes com clientes, bem como contratos potenciais que hoje constam 
no fluxo de recebíveis futuros. A Cia. e suas controladas consideraram esse even-
to como uma indicação de que seus ativos poderiam ter sofrido desvalorização de 
forma qualitativa e quantitativa. Assim, a Administração utilizou como método de 
avaliação do valor em uso das embarcações por meio do fluxo de caixa descontado, 
em que foram observadas informações disponíveis no mercado para suportar as 
premissas utilizadas para o cálculo do valor presente do fluxo de caixa futuro das 
embarcações. Em 2020, para a avaliação dos ativos do segmento de apoio maríti-
mo, o Grupo CBO reconheceu um impairment complementar no período de R$ 
44.604, resultando em um montante acumulado de R$ 51.692. Além disso, houve 
o ajuste de avaliação patrimonial no valor de R$ 1.251. No exercício de 2021, hou-
ve uma variação significativa no preço do barril de petróleo, ocasionada pela queda 
na produção, potenciais conflitos geopolíticos e agenda de desinvestimento no 
Brasil, considerando o cenário de eleições. O setor de embarcações de apoio ma-
rítimo apresentou uma retomada no crescimento. Foram mais de 30 contratos as-
sinados, colocando quase 100% da frota em operação nos próximos anos. A Cia. 
e suas controladas, então, consideraram esse evento como uma indicação de que 
seus ativos poderiam ter sofrido variação em seus fluxos de caixa de forma quali-
tativa e quantitativa. Assim, a Administração utilizou como método de avaliação do 
valor em uso das embarcações por meio do fluxo de caixa descontado, em que 
foram observadas informações disponíveis no mercado para suportar as premissas 
utilizadas para o cálculo do valor presente do fluxo de caixa futuro das embarcações. 
Os fluxos de caixa futuros possuem premissas (apresentadas em termos reais) que 
afetam as estimativas utilizadas para projeções, sendo elas as seguintes: • Taxa de 
câmbio. • Taxa de desconto (6,42%). • Período de projeção de 31/12/21 à 
31/12/2045. • Premissas de mercado de apoio marítimo: a) Daily rate. b) Taxa 
ocupação. Em 2021, a avaliação dos ativos, a Cia. reconheceu uma reversão de 
impairment no período de R$ 9.550, resultando um montante acumulado de R$ 
42.142. 2. Resumo das principais políticas contábeis: 2.1. Base de preparação 
e apresentação: As DFs foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo CPC e evidenciam todas as informações relevantes próprias das DFs, e so-
mente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na 
sua gestão. As DFs foram preparadas considerando o custo histórico como base 
de valor, com exceção de ativos e passivos financeiros que tem seu custo ajustado 
para refletir a mensuração a valor justo. A preparação de DFs requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Ad-
ministração da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis da Cia. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as DFs, 
estão divulgadas na Nota 3. A Administração da Cia. optou por não apresentar as 
DFs consolidadas da Cia. e sua controlada, conforme previsto no Pronunciamento 
Técnico CPC 36 – “Demonstrações Consolidadas”, considerando ser a Cia., uma 
controlada da CBO Holding S.A. que, em conjunto com os demais acionistas, não 
fazem objeção quanto a não apresentação das DFs consolidadas pela Cia. Adicio-
nalmente, a Cia. não possui instrumentos de dívidas ou patrimoniais negociadas 
em mercado aberto. Nesse contexto, sua controladora, a CBO Holding S.A., dispo-
nibilizou ao público, em 8/03/22 as DFs consolidadas preparadas de acordo com 
os pronunciamentos técnicos do CPC e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (International Financial Reporting Standards, e dispensa a Cia. de apre-
sentar suas DFs consolidadas. 2.2. Moeda de apresentação e moeda funcional: a) 
Moeda de apresentação: É a moeda em que as DFs são apresentadas e normal-
mente é definida em função de obrigações legais da Cia. Em atendimento à legis-
lação brasileira, essas DFs estão sendo apresentadas em reais, convertendo-se as 
DFs preparadas na moeda funcional da Cia. para reais, utilizando os seguintes 
critérios: • ativos e passivos são convertidos utilizando-se a taxa de fechamento do 
dólar norte-americano na data do respectivo balanço; • contas de resultado, resul-
tado abrangente, demonstração do fluxo de caixa pelas taxas do dólar norte-ame-
ricano das datas de transações ou média mensal, quando aplicável; • patrimônio 
líquido ao valor histórico em dólar norte-americano na data da adoção. As variações 
cambiais resultantes da conversão acima referida são reconhecidas em conta es-
pecífica do patrimônio líquido, denominada “ajustes acumulados de conversão para 
moeda de apresentação”. b) Moeda funcional: Os itens incluídos nas DFs da Cia. 
são determinados em dólares norte-americanos (US$) que é a moeda funcional, e 
apresentados em reais, que é a moeda da apresentação. 2.3. Novas normas, revi-
sões e interpretações: As seguintes normas alteradas e interpretações efetivas para 
os exercícios iniciados após 1º/01/21 não tiveram impacto significativo nas DFs do 
Grupo CBO: • Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 após 30/06/21 
(alteração ao CPC 06). • Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações 
ao CPC 27). • Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15). • Classi-
ficação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26). • Di-
vulgação de Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26). • Definição de Estimativas 
Contábeis (Alterações ao CPC 23). • Contratos Onerosos - custos para cumprir um 
contrato (alterações ao CPC 25). • Imposto diferido relacionado a ativos e passivos 
decorrentes de uma única transação (alterações ao CPC 32). 2.4. Caixa e equiva-
lentes de caixa: Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de 
curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com 
risco insignificante de mudança de valor. 2.5. Aplicação financeiras de curto prazo: 
Possuem alta liquidez e são prontamente conversíveis em caixa. Estas aplicações 
são mantidas em fundos cambiais com a finalidade de minimizar o impacto da 
desvalorização do real frente ao dólar e para atender a compromissos de caixa de 
curto prazo e, não, para investimentos ou outros propósitos. 2.6. Aplicações finan-
ceiras restritas: Incluem investimentos que, por motivos contratuais ou outras ques-
tões do negócio, permanecem com sua movimentação restrita. Caso a Administra-
ção tenha expectativa de que o evento restritivo ocorra em menos de 12 meses, a 
parcela relacionada é classificada para o ativo circulante, caso contrário, o valor é 
mantido no ativo não circulante. As aplicações restritas são ativos da Cia. conside-
rados como garantia das fianças dos financiamentos. 2.7. Ativos financeiros: 2.7.1. 
Classificação: A Cia. classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias 
de mensuração: a. mensurados ao valor justo por meio do resultado; e b. mensu-
rados ao custo amortizado. A classificação depende do modelo de negócio da en-
tidade para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos fluxos de 
caixa. 2.7.2. Reconhecimento e mensuração: Compras e vendas regulares de ativos 
financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a Cia. se com-
promete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são desreconhecidos 
quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido 
transferidos e a Cia. tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios 
da propriedade. A mensuração inicial é a valor justo e não foi alterada com a adoção 
do CPC 48 . Subsequentemente, os ativos financeiros são baixados quando os 
direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; 
nesse último caso, desde que a Cia. tenha transferido, significativamente, todos os 
riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros mensurados a valor 
justo pelo meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor 
justo. Os ganhos ou perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na de-
monstração do resultado em “Resultado financeiro”, no período em que ocorrem. 
a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Os ativos que não atendem 
os critérios de custo amortizado são mensurados ao valor justo por meio do resul-
tado. Eventuais ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja 
subsequentemente ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resul-
tado e apresentados líquidos em “Resultado financeiro”. Os ativos dessa categoria 
são classificados como ativos circulantes e estão divulgados na Nota 5. b) Custo 
amortizado: Os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais 
quando tais fluxo de caixa representam apenas o pagamento do principal e de juros, 
são mensurados ao custo amortizado. As receitas com juros provenientes desses 
ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o método da taxa 
efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhe-
cidos diretamente no resultado e apresentados em “Resultado financeiro”. As perdas 
por impairment, quando ocorridas, são apresentadas em uma conta separada na 
demonstração do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 
estão divulgados na Nota 5. 2.7.3. Compensação de instrumentos financeiros: Ati-
vos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no 
balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhe-
cidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liqui-
dar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em even-
tos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de 
inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte. 2.7.4. Impair-
ment de ativos financeiros: Ativos mensurados ao custo amortizado: A Cia. avalia, 
em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de 
dívida registrados ao custo amortizado. A metodologia de cálculo do impairment 
aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédi-
to. Para as contas a receber de clientes, a Cia. aplica a abordagem simplificada 
conforme permitido pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao 
longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 2.8. Instrumentos 
financeiros derivativos: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor 
justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequente-
mente, mensurados ao seu valor justo. As variações no valor justo desses instru-
mentos financeiros derivativos são reconhecidas imediatamente na demonstração 
do resultado na rubrica “Resultado financeiro” (Nota 26). Os derivativos oriundos de 
transações de financiamento são reconhecidos no resultado como atividade de fi-
nanciamento do fluxo de caixa, assim como os derivativos oriundos dos negócios 
operacionais lançados nas atividades operacionais. 2.9. Contas a receber de clien-
tes: Correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços de apoio 
marítimo e afretamento das embarcações no curso normal de suas atividades. A 
Cia., mantém as contas a receber de clientes com o objetivo de arrecadar fluxos de 
caixa contratuais e, portanto, essas contas são inicialmente reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método de taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para perdas. Se o prazo 
de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classi-
ficadas no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circu-
lante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor 
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do mé-
todo da taxa efetiva de juros menos a constituição de perdas de crédito estimadas 
(“PCE”). 2.10. Estoques: Demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, 
dos dois o menor. O critério de valoração dos estoques é a média ponderada móvel. 
Os estoques compreendem, substancialmente, materiais para a manutenção das 
embarcações e importações em andamento, que são demonstradas ao custo acu-
mulado de cada importação. 2.11. Depósitos judiciais: Existem situações em que a 

Cia. questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra 
si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria 
Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que 
haja a caracterização da liquidação do passivo. 2.12. Imobilizado: É mensurado 
pelo seu custo histórico, deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico 
inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico 
também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos 
qualificados. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou 
reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for 
provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que 
possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças subs-
tituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em con-
trapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depre-
ciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear 
considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil ponderada 
estimada, como segue: Anos: Bens Flutuantes (Embarcações): 21; Edificações e 
Benfeitorias em bens de terceiros: 18; Equipamentos e instalações: 8; Outros:3. Os 
valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, 
ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao 
seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor 
recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela 
comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em “Outras 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. 2.13. Ativos Intan-
gíveis: a) Softwares: As licenças de softwares são capitalizadas com base nos 
custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos 
para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada 
dos softwares de cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares 
são reconhecidos como despesas, conforme incorridos. Os custos de desenvolvi-
mento que são diretamente atribuíveis aos projetos e aos testes de produtos de 
softwares identificáveis e exclusivos, controlados pela Cia., são reconhecidos como 
intangíveis. Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do 
produto de software, incluem os custos com empregados alocados no desenvolvi-
mento de softwares e uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. Os 
custos também incluem os custos atribuíveis de financiamento incorridos durante 
o período de desenvolvimento do software. Outros gastos de desenvolvimento que 
não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme incorri-
dos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não 
são reconhecidos como ativo em período subsequente. A amortização é reconhe-
cida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos, que é revisada sempre 
que necessário. b) Contratos e relações com clientes: Os contratos de afretamento 
adquiridos em uma combinação de negócios foram reconhecidos pelo valor justo 
na data da aquisição. Os contratos de afretamento têm vida útil finita que varia de 
2 a 4 anos e são contabilizados pelo seu valor de custo menos amortização acumu-
lada. A amortização é calculada usando o fluxo de caixa da combinação de negócios 
durante o prazo dos contratos. 2.14. Impairment de ativos não financeiros: Os ativos 
que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contá-
bil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o 
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior 
valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor 
em uso. Para fins de avaliação do impairment os ativos são agrupados nos níveis 
mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente 
(Unidades Geradoras de Caixa (“UGCs”)). Os ativos não financeiros que tenham 
sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de 
uma possível reversão do impairment na data do balanço. 2.15. Contas a pagar aos 
fornecedores: São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o 
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros. 2.16. Empréstimos e financiamentos: São 
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na tran-
sação e são, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a 
menos que a Cia. tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos e 
financiamentos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessaria-
mente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso 
ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for 
provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade 
e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de em-
préstimos e financiamentos são reconhecidos como despesa no período em que 
são incorridos. 2.17. Provisões: As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil, 
tributária e ambiental) e contratos onerosos são reconhecidas quando: (i) A Cia. tem 
uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resulta-
do de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. As 
provisões não incluem as perdas operacionais futuras. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. Quan-
do houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é de-
terminada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma 
provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com 
qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As 
provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos necessários para liquidar 
a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avalia-
ções atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da 
obrigação. 2.18. Mobilização de embarcações: Referem-se a custos incrementais 
incorridos pela Cia. para cumprir contratos, estes custos foram orçados e contem-
plados na formação do preço apresentado no processo licitatório com o Cliente. Os 
custos incrementais do cumprimento de um contrato são custos incorridos para 
colocar as embarcações da Cia. em locais adequados (mobilização de embarca-
ções) e em condições de operar de forma a cumprir as obrigações contratuais com 
os clientes. Esses custos foram orçados com os fornecedores e considerados no 
orçamento e foram incluídos na formação de preços apresentada em processo de 
licitação com o cliente e inclui mão de obra direta, transporte da tripulação para o 
local das embarcações e outros custos diretamente relacionados à operação da 
embarcação. A Cia. avaliou os custos nos seguintes termos: a) Que todos os custos 
se referem diretamente ao contrato e são especificamente identificados; b) Os 
custos incorridos pela Cia. que serão usados para satisfazer as obrigações de de-
sempenho no contrato com o cliente; e c) Na determinação do valor do contrato com 
o cliente, a Cia. considerou todos esses custos e acredita que serão recuperados 
ao longo da vida útil do contrato. Os ativos do contrato são amortizados linearmen-
te a partir do início da operação da embarcação ao longo do período do contrato. 
2.19. Arrendamento: A Cia. avalia se um contrato é ou contém um arrendamento 
baseado na definição de arrendamento. Um contrato é ou contém um arrendamen-
to se transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período 
em troca de contraprestação. A Cia. reconhece um ativo de direito de uso e um 
passivo de arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de 
uso é mensurado inicialmente pelo custo e subsequentemente pelo custo menos 
qualquer depreciação acumulada e perdas ao valor recuperável, e ajustado por 
certas atualizações do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é 
mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento que 
não foram pagos na data de início, descontados usando a taxa de juros implícita no 
arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, a taxa 
de empréstimo incremental da Cia. Na contratação de cada arrendamento, a Cia. 
realiza estudos de viabilidade e aplica julgamentos e, para determinar o prazo do 
arrendamento, a administração considera todos os fatos e circunstâncias que criam 
um incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou para o 
não exercício da opção de rescisão. As opções de prorrogação são incluídas no 
prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrenda-
mento não será rescindido. 2.20. IR corrente e diferido: As despesas de IR do 
exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a 
renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em 
que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio lí-
quido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido 
no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. O encargo de IR correntes e di-
feridos é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmen-
te promulgadas, na data do balanço da Cia. e geram lucro tributável. A Administra-
ção avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Cia. nas apurações de 
impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, 
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IR cor-
rentes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando 
houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente 
pagos excedem o total devido na data do relatório. O IR diferido é reconhecido 
usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de 
diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis 
nas DFs. Entretanto, o IR diferido não é contabilizados se resultar do reconhecimen-
to inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação 
de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o 
lucro tributável (prejuízo fiscal). O IR diferido ativo é reconhecido somente na pro-
porção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e/ou no li-
mite do passivo diferido e contra o qual as diferenças temporárias possam ser 
usadas. Os tributos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no 
balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apura-
ção dos tributos forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades 
ou em diferentes países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líqui-
do. A Administração, entende que podem existir obrigações, relativas ao IR de 
exercícios anteriores (últimos cinco anos), uma vez que não é possível conseguir 
aceitação final e definitiva das declarações de IR e C.S. no Brasil. Adicionalmente, 
as leis fiscais em geral são, sob certos aspectos, vagas e suscetíveis de sofrerem 
modificações imprevistas em sua interpretação. Dessa forma, com base na opinião 
de seus assessores jurídicos, a Administração é de opinião que todos os impostos 
têm sido pagos ou provisionados adequadamente e, em 31/12/21, não tem conhe-
cimento de ações de vulto formalizadas, ou não, contra a Cia. que implicassem na 
constituição de provisão ou divulgação adicional para cobrir eventuais desembolsos 
futuros. 2.21. Benefícios a empregados: a) Obrigações de aposentadoria: A Cia. faz 
contribuições para planos de seguro de pensões públicas ou privadas de forma 
obrigatória, contratual ou voluntária, não tendo qualquer obrigação adicional de 
pagamento depois de que a contribuição é efetuada. As contribuições são reconhe-
cidas como despesa de benefícios a empregados, quando devidas, as contribuições 
feitas antecipadamente são reconhecidas como um ativo na proporção em que um 
reembolso em dinheiro ou uma redução dos pagamentos futuros estiver disponível. 
b) Participação nos lucros: A Cia. reconhece a despesa de participação nos resul-
tados com base em metodologia, que leva em conta o lucro atribuído aos acionistas 
do Grupo CBO após certos ajustes. A Administração reconhece uma provisão 
quando estiver contratualmente obrigado ou quando houver uma prática anterior 
que tenha gerado uma obrigação não formalizada (constructive obligation). 2.22. 
Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços em conformida-
de com o CPC 47 e da operação de afretamento de embarcações conforme o CPC 
06 (R2), no curso normal das atividades. A receita é apresentada líquida dos impos-
tos, das devoluções, bem como das eliminações das vendas entre empresas do 
Grupo CBO. a) Receita de afretamento e serviços marítimos: A Cia. presta serviço 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Nota 2021 2020

Ativo 5.778.860 5.282.718
Circulante 657.396 574.097
Caixa e equivalentes de caixa 6 15.256 50.883
Aplicações financeiras de curto prazo 7 35.617 -
Contas a receber 9 101.882 142.866
Estoques 2.830 2.226
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar 12 35.769 22.094
Partes relacionadas 13 439.172 333.634
Mobilizações de embarcações 14 2.849 -
Despesas antecipadas 10 5.555 5.013
Outros ativos 11 18.466 17.381
Não circulante 5.121.464 4.708.621
Aplicações financeiras restritas 8 108.373 100.811
Contas a receber 9 - 8.602
Ativo indenizatório 22 10.750 9.517
Mobilizações de embarcações 14 3.611 -
Tributos a recuperar 12 69.434 42.887
Depósitos judiciais 22 6.138 6.067

198.306 167.884
Investimentos 15 32.179 45.492
Imobilizado 16 4.825.191 4.487.137
Intangível 17 4.399 8.108
Direito de uso 18 61.389 -
Passivo e patrimônio líquido 5.778.860 5.282.718
Circulante  554.908  359.134 
Empréstimos e financiamentos 19  447.630  316.293 
Fornecedores e outras contas a pagar 20  31.650  10.548 
Salários e encargos trabalhistas 21  23.786  19.009 
Impostos e contribuições a pagar  4.286  81 
Instrumentos financeiros derivativos  1.284  - 
Passivo de arrendamento 18  10.286  - 
Partes relacionadas 13  35.986  13.203 
Não circulante  3.878.113  3.800.578 
Empréstimos e financiamentos 19  3.707.518  3.767.681 
Passivo de arrendamento 18  51.517  - 
Provisão para contingências 22  16.507  13.826 
IR diferido 28  102.571  19.071 
Total do passivo  4.433.021  4.159.712 
Patrimônio líquido  1.345.839  1.123.006 
Capital social 23  1.016.988  1.016.988 
Reservas de capital  207  207 
Ajuste de avaliação patrimonial  307.995  225.337 
Lucros ou Prejuízos acumulados  20.649  (119.526)

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

Capital 
social

Reservas 
de capital

Ajuste de 
avaliação 
patrimo-

nial

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Incentivos 

fiscais
1°/01/20 1.016.988 207 54.648 (377.671) 694.172
Ajustes acumulados de 
conversão para moeda 
de apresentação - - 170.689 - 170.689
Lucro líq. do exercício - - - 258.145 258.145
Em 31/12/20 1.016.988 207 225.337 (119.526) 1.123.006
1°/01/21 1.016.988 207 225.337 (119.526) 1.123.006
Ajustes acumulados de 
conversão para moeda 
de apresentação - - 82.658 - 82.658
Lucro líq. do exercício - - - 140.175 140.175
Em 31/12/21 1.016.988 207 307.995 20.649 1.345.839

Demonstrações dos fluxos de caixa (Em milhares de Reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais Nota 2021 2020
Lucro líquido do exercício 140.175 258.145
Ajustes do lucro líquido :
Depreciação e amortização 16 397.661 268.600
Provisão p/redução ao valor recuperável de ativos 16 (9.550) 44.604
Equivalência patrimonial 15 13.313 2.498
Provisão de contigência e provisão de despesa 
conforme contrado de compra e venda 22 1.448 969
Despesa com IR 76.832 (14.478)
Resultado com derivativos (2.638) -
Atualização de aplicação financeira e aplicação 
financeira restrita 6, 7 e 8 (6.583) (8.379)
Juros, variações cambiais apropriados e outros 149.296 348.659

759.955 900.617
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 9 49.586 (66.370)
Estoques (604) (1.466)
Tributos a recuperar 12 (40.222) 20.065
Despesas antecipadas 10 (542) (1.461)
Depósitos judiciais 22 (71) (4.519)
Mobilizações de embarcações 14 (6.460) -
Outros ativos 11 (1.085) 4.651
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar 17 21.102 (5.621)
Salários e encargos trabalhistas 18 4.777 3.065
Impostos e contribuições a pagar 4.205 3.987
Caixa gerado nas atividades operacionais 790.641 852.949
IR pago (1.533) (23.911)
Juros recebidos 578 624
Juros pagos 16 (155.970) (134.569)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 633.715 695.093
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível 16 e 17 (383.119) (124.143)
Partes relacionadas - Notas promissórias p/coligadas (1.029.316) (699.587)
Aplicações financeiras - aplicação 7 e 8 (1.293.650) (35.051)
Aplicações financeiras - resgate 7 e 8 1.256.476 466
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1.449.609) (858.315)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos 19 135.979 -
Amortização de empréstimos e financiamentos 19 (365.948) (317.682)
Custos de transação de financiamento pagos (11.610) (6.373)
Adições por novos contratos 61.289 -
Pagamento de arrendamento (3.849) -
Partes relacionadas - Recebimento de notas promissórias 2.402.628 1.181.416
Partes relacionadas - Pagamento de notas promissórias (1.442.145) (717.822)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos 3.922 -
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos 780.266 139.539
Aum.(red.) no caixa e equivalentes de caixa, líquido (35.627) (23.684)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 50.883 74.567
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 15.256 50.883

Demonstração do resultado em 31 de dezembro  
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2021 2020
Receitas de serviços prestados 24 1.072.276 1.118.881
Custos dos serviços prestados 25 (559.677) (478.090)
Lucro bruto 512.599 640.791
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 25 (83.466) (74.236)
Resultado de equivalência patrimonial 14 (13.313) (2.498)
Provisão para redução ao valor recuperável 16 9.550 (44.604)
Outras despesas operacionais, líquidas 27 (4.844) (3.711)
Lucro operacional 420.526 515.742

Receitas financeiras 52.438 58.492
Despesas financeiras (208.798) (227.097)
Resultado com derivativos 2.638 -
Variação cambial, líquida (49.797) (103.470)
Resultado financeiro 26 (203.519) (272.075)
Lucro antes do IR 217.007 243.667
IR 28
Correntes (1.533) (23.911)
Diferidos (75.299) 38.389
Lucro líquido do exercício 140.175 258.145
Lucro líquido básico e diluído por ação - em R$ 20 d) 0,0020 0,0037

Demonstração do resultado abrangente em 31 dezembro  
(Em milhares de Reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício  140.175  258.145 
Outros resultados abrangentes
 Ajustes acumulados de conversão para moeda de 
apresentação  82.658  170.689 
Total do resultado abrangente do exercício  222.833  428.834 
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de afretamento de embarcações, serviços marítimos especiais em alto mar, de 
transporte marítimo de materiais e equipamentos entre portos e instalações de 
extrações minerais situados em oceanos, mares e hidrovias. Esses serviços são 
prestados com base em contrato de preço fixo de diárias com eficiência medida em 
bases mensais. Os períodos dos contratos, geralmente, variam entre 2 a 8 anos, 
renováveis pelo mesmo período caso as partes envolvidas não se posicionem de 
forma contrária.

Tipo de 
serviço

Natureza e a época do cum-
primento das obrigações 
de desempenho, incluindo 
condições de pagamento 
significativas

Reconhecimento da receita con-
forme o CPC 47/IFRS 15

Afretamen-
to de em-
barcações

As receitas são apuradas ao 
longo do mês através de me-
dição da disponibilidade diária 
das embarcações. A medição 
é validada pelo cliente e reco-
nhecida no resultado. Os valo-
res são recebidos em 30 dias 
da data do faturamento.

A receita é reconhecida ao longo 
do tempo conforme os serviços são 
prestados. O estágio de conclusão 
para determinar o valor da receita 
a ser reconhecida é avaliado com 
base em medições do serviço reali-
zado. O valor da prestação de ser-
viços é determinado com base nos 
valores estabelecidos nos contratos.

Prestação 
de serviços 
de apoio 
marítimo

As receitas são apuradas ao 
longo do mês através de me-
dição da disponibilidade diária 
das embarcações. A medição 
é validada pelo cliente e reco-
nhecida no resultado. Os valo-
res são recebidos em 30 dias 
da data do faturamento

A receita é reconhecida ao longo 
do tempo conforme os serviços são 
prestados. O estágio de conclusão 
para determinar o valor da receita 
a ser reconhecida é avaliado com 
base em medições do serviço reali-
zado. O valor da prestação de ser-
viços é determinado com base nos 
valores estabelecidos nos contratos.

A Cia. reconhece a receita de serviços quando da transferência do controle dos 
bens e serviços. b) Receita financeira: É reconhecida conforme prazo decorrido 
pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. A receita 
de juros de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado é 
incluída os ganhos (perdas) líquidas de valor justo com esses ativos. A receita de 
juros de ativos financeiros ao custo amortizado calculada utilizando o método de 
taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como parte da 
receita financeira de juros. A receita financeira é calculada por meio da aplicação 
da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro exceto para 
ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de crédito. No caso 
de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada 
ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da provisão para per-
das). 2.23. Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos para os acionis-
tas da Cia. é reconhecida como um passivo nas DFs ao final do exercício, quando 
aplicável, com base no estatuto social, tendo como contrapartida o patrimônio líqui-
do. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data 
em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral/Conselho de Admi-
nistração. 2.24. Investimento em controlada: O investimento em sociedade contro-
lada é registrado e avaliado pelo método de equivalência patrimonial, reconhecida 
no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional. Para efeitos do 
cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a Cia. e 
sua controlada são eliminados na medida da participação da Cia.; perdas não rea-
lizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça evidências de 
perda permanente (“impairment”) do ativo transferido. 3. Estimativas e julgamen-
tos contábeis críticos significativos: As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 
Com base em premissas, a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, 
as estimativas contábeis resultantes poderão diferir dos respectivos resultados re-
ais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com proba-
bilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos 
para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir: a) Taxa incremental 
sobre empréstimos do arrendatário (Nota 18): A Cia. não tem condições de deter-
minar a taxa de juros implícita no arrendamento. Portanto, a taxa incremental sobre 
o empréstimo do arrendatário é utilizada para o cálculo do valor presente dos pas-
sivos de arrendamento no registro inicial do contrato. A taxa incremental sobre 
empréstimo do arrendatário é a taxa de juros que o arrendatário teria que pagar ao 
tomar recursos emprestados para a aquisição de ativo semelhante ao ativo objeto 
do contrato de arrendamento, por prazo e garantia semelhantes. A obtenção desta 
taxa envolve um elevado grau de julgamento, e deve ser função do risco de crédito 
do arrendatário, do prazo do contrato de arrendamento, da natureza e qualidade 
das garantias oferecidas e do ambiente econômico em que a transação ocorre. O 
processo de apuração da taxa utiliza, preferencialmente, informações prontamente 
observáveis, a partir das quais deve proceder aos ajustes necessários para se 
chegar à sua taxa incremental de empréstimo. Conforme permitido no expediente 
prático, a taxa incremental da Cia. foi determinada com base em um agrupamento 
de contratos, uma vez que os contratos agrupados possuem características simi-
lares. A Cia. adotou o referido expediente prático por entender que os efeitos de sua 
aplicação não divergem materialmente da aplicação aos arrendamentos individuais. 
O tamanho e a composição das carteiras foram definidos conforme as seguintes 
premissas: a) ativos de naturezas similares e b) prazos remanescentes com relação 
à data de aplicação inicial similares. b) Arrendamento (Nota 18): Na contratação de 
cada arrendamento, a Cia. realiza estudos de viabilidade e aplica julgamentos e, 
para determinar o prazo do arrendamento, a administração considera todos os fatos 
e circunstâncias que criam um incentivo econômico para o exercício de uma opção 
de prorrogação ou para o não exercício da opção de rescisão. As opções de pror-
rogação são incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza ra-
zoável de que o arrendamento não será rescindido. c) Provisões para contingências 
(Nota 22): No curso normal de suas operações, a Cia. está exposta ao risco de ser 
acionado judicialmente. As provisões para ações judiciais são estimadas pela Ad-
ministração em conjunto com seus assessores legais. As provisões são mensuradas 
com base na melhor estimativa da Administração, consubstanciada na opinião de 
seus assessores legais, sobre o provável desembolso futuro que uma ação judicial 
pode gerar para a Cia. d) Ativos imobilizados e intangíveis com vida útil definida 
(Nota 16 e 17): Depreciação e amortização são registradas de forma a reconhecer 
no resultado do exercício a proporção de uso dos ativos avaliados, com exceção 
dos terrenos e dos imobilizados em andamento, considerando as suas vidas úteis 
estimadas, utilizando o método de cálculo linear. Vidas úteis estimadas são deter-
minadas com base na experiência prévia e com o melhor conhecimento da Admi-
nistração, e são revisadas anualmente. e) IR (Nota 28): A Cia. está sujeita ao im-
posto sobre a renda no país em que opera. É necessário um julgamento 
significativo para determinar a provisão para impostos sobre a renda. Em muitas 
operações, a determinação final do imposto é incerta. A Cia. também reconhece 
provisões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de im-
postos sejam devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente dos 
valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos e 
passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é determina-
do. f) Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”) (Nota 16): Perda por 
desvalorização é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade 
geradora de caixa excede seu valor recuperável, ou seja, o valor contábil do ativo 
é superior ao seu valor justo de recuperação. O valor contábil é o valor pelo qual um 
ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda respectiva deprecia-
ção, amortização ou exaustão acumulada e provisão para perdas. g) Perda de 
crédito esperada (Nota 9): A Cia. reconhece provisão para perdas de crédito espe-
radas em ativo financeiro mensurado ao custo amortizado, em recebível de arren-
damentos dos quais devem ser aplicados os requisitos de redução ao valor recu-
perável. A Cia. mensura a provisão através da análise histórica nos últimos 5 anos 
de cada cliente individualmente. h) Provisão para faturamento (Nota 24): Quando 
da prestação do serviço e não recebimento do relatório de medição do cliente, a 
Cia. realiza provisão da receita de serviço já realizado, porém não faturado, com 
base no contrato entre as partes, dentro de sua competência. O relatório de medição 
recebido posteriormente reflete o valor das diárias contratadas. (i) Moeda funcional 
(Nota 2.2): A Administração da Cia. reavaliou o julgamento sobre a definição de sua 
moeda funcional. O resultado dessa avaliação, resultou na alteração prospectiva 
na sua moeda funcional de Reais (R$) para dólares norte-americanos (US$) a 
partir de 1/01/19. 4. Gestão de risco financeiro: 4.1. Fatores de risco financeiro: 
As atividades da Cia. o expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado 
(incluindo risco de moeda), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de 
gestão de risco global da Cia. concentra-se na imprevisibilidade dos mercados fi-
nanceiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financei-
ro, assim usa instrumentos financeiros derivativos para proteger certas exposições 
a risco. A gestão de risco é realizada pela tesouraria, segundo as políticas aprova-
das pelo Conselho de Administração. A tesouraria identifica, avalia e protege contra 
eventuais riscos financeiros. O Conselho de Administração avalia e aprova todas 
as operações que geram obrigações da Cia., incluindo os planos de proteção por 
meio de swap, acima do limite de materialidade estipulado em R$ 500. a) Risco de 
mercado: É o risco de que alterações nos preços de mercado - tais como taxas de 
câmbio, taxas de juros e preços de ações - irão afetar os ganhos da Cia. ou o valor 
de seus instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de merca-
do é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros 
aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Risco de preço: A Cia. tem por 
política adotar com seus clientes contratos de LP, de forma a mitigar o risco de 
preço. Ademais, os investimentos no setor estão ligados ao preço do barril. O que 
torna o mercado mais estável. Risco de juros: A principal exposição da Cia. às taxas 
de juros está em seus contratos de financiamento, que são majoritariamente de LP. 
A Cia. tem por política manter os seus contratos com taxas pré-fixadas, conforme 
apresentado na Nota 19, para mitigar o risco de oscilações relevantes impactarem 
seus resultados. Risco cambial dos ativos e passivos financeiros: Com a adoção 
do Dólar Norte-americano (US$) como moeda funcional da Cia., o risco cambial 
decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio de moedas diferentes 
da moeda funcional, utilizadas pela Cia. A Administração da Cia. considerou a 
projeção do Dólar Norte-americano para 31/12/22 em R$5,50 (2021 -R$ 5,01), 
conforme edição do Relatório de Mercado Focus do BACEN de 18/02/22 e 29/01/21, 
respectivamente, para testar a sensibilidade do balanço e do resultado às variações 
do Real. O teste consiste em um cenário de stress do câmbio citado anteriormente 
do Real frente ao Dólar em 25% (possível) e 50% (remoto). Os resultados são 
apresentados abaixo: 

Posição em 31/12/21 Cenários
Ativos 

financeiras 
em Reais 

convertidos 
para US$

Passivos 
financeiros 
em Reais 

convertidos 
para US$

Posição 
líquida US$

Provável 
Possível 
∆ 25%

Remoto 
∆ 50%

5,50 6,88 8,25
 38.291  (9.873)  48.164  48.869  39.067  32.579 

Efeito no re-
sultado e no 
patrimônio 
líquido  705  (9.097)

 
(15.585)

Cotação em 
31/12/21  R$ 5,58 

Posição em 31/12/20 Cenários
Ativos 

financeiras 
em Reais 

convertidos 
para US$

Passivos 
financeiros 
em Reais 

convertidos 
para US$

Posição 
líquida US$

Prová-
vel 

Possível 
∆ 25%

Remoto ∆ 
50%

5,01 6,26 7,52
46.076 ( 5.603) 40.473 41.981 33.598 27.969

Efeito no resulta-
do e no patrimô-
nio líquido 1.508 (6.875) (12.504)
Cotação em 
31/12/20 R$ 5,20
A Cia. possui os seguintes ativos e passivos, diferentes da moeda funcional, que 
podem exercer influência, sobre o resultado da Cia., pela variação de câmbio: 
(i) Exposição do ativo apresentada em milhares de US$ 2021 2020
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.734 9.791
Aplicações financeiras de curto prazo 6.382 -
Contas a receber 18.256 27.492
Partes relacionadas 6.509 2.625
Outros ativos 3.310 3.346
Ativo não circulante
Depósitos judiciais 1.100 1.167

38.291 46.076
(ii) Exposição do passivo apresentada em milhares de US$ 2021 2020
Passivo circulante
Fornecedores e outras contas a pagar 5.611 1.945
Salários e encargos trabalhistas 4.262 3.658

9.873 5.603
b) Risco de crédito:É administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de 
caixa e equivalentes de caixa, fluxos de caixas contratuais decorrentes de ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado (contas a receber), instrumentos de-
rivativos favoráveis, depósitos em bancos e em outras instituições financeiras. Em 
relação ao risco de crédito decorrente de exposições de crédito a clientes atuais o 
grupo utiliza, o relatório do aging list para debate e análise simplificada das perdas 
de crédito esperadas para seus recebíveis. (Nota 9). A experiência do Grupo sobre 
o histórico de perdas de créditos é utilizada para estimar as perdas esperadas 
gerando uma taxa de inadimplência histórica. Apesar dos recebíveis da Cia. con-
centrarem-se substancialmente em um principal cliente, o risco de inadimplência 
é insignificante em função da natureza dos serviços prestados pela Cia., e por via 
de padrão histórico, o principal cliente honrar suas obrigações contratuais. A Cia. 
mantém as transações mencionadas acima com bancos e instituições financeiras 
de primeira linha.

2021 2020
brA-3 37 11
brA-1 159.209 151.683

159.246 151.694
c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela tesouraria da 
Cia., no qual monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez para 
assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades opera-
cionais. A tesouraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com inci-
dência de juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e TVM, escolhendo 
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer 
margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. A 
tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos que são liquidados 
em uma base líquida pela Cia., por faixas de vencimento, correspondentes ao 
período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual 
do vencimento. Os valores divulgados na tabela a seguir são os montantes dos 
fluxos de caixa não descontados contratados.

Em 31/12/21
Menos de 

um ano
Entre um e 
dois anos 

Entre dois e 
seis anos 

Acima de 
seis anos Total

Empréstimos e 
financiamentos 601.854 1.081.908 2.443.446 952.128 5.079.336
Fornecedores 31.650 - - - 31.650

633.504 1.081.908 2.443.446 952.128 5.110.986
Em 31/12/20
Empréstimos e 
financiamentos 494.450 960.680 2.387.765 1.190.835 5.033.730
Fornecedores 10.548 - - - 10.548

504.998 960.680 2.387.765 1.190.835 5.044.278
4.2. Gestão de capital: Os objetivos da Cia., ao administrar seu capital são os de 
manter a capacidade de continuidade de seus negócios, oferecendo retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estru-
tura de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar a estrutura de 
capital, a Administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de 
aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas 
ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível 
de endividamento. A Cia. concentra seus riscos em torno de empréstimos de LP 
associados à construção “upgrades” e aquisição das embarcações e sua operacio-
nalização para o segmento de apoio marítimo. A Administração mitiga os riscos de 
liquidar suas obrigações de empréstimos de LP por meio do fluxo de caixa gerado 
pelas operações de apoio marítimo, que mantém periodização de realização seme-
lhante aos vencimentos das parcelas dos contratos de empréstimos relacionados. 
Adicionalmente, a Administração da Cia. monitora seus fluxos de caixa através de 
modelos específicos de acordo com a maturidade da projeção das entradas e saídas 
de caixa, realizando reuniões periódicas para avaliar a situação de liquidez da Cia. 
e revisão das projeções de entrada e saída de caixa. 4.3. Estimativa do valor justo: 
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos 
fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (“impairment”) no caso de contas 
a receber, estejam próximos de seus valores justos. A tabela abaixo classifica os 
instrumentos financeiros contabilizados ao valor justo de acordo com o método 
de avaliação. Os diferentes níveis são definidos como segue: • preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (Nível 1); • 
informações, além dos preços cotados incluídas no Nível 1, que são observáveis 
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou 
indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2); e • informações para os 
ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou 
seja, premissas não observáveis) (Nível 3). A Cia. classifica seus ativos e passivos 
no Nível 2 no modelo de avaliação do valor justo apresentado. 
5. Instrumentos financeiros por categoria 2021 2020
Ativos 734.959 667.466
Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa 15.256 50.883
Aplicações financeiras de curto prazo 35.617 -
Contas a receber 101.882 151.468
Partes relacionadas 439.172 333.634
Ativo indenizatório 10.750 9.517
Depósitos judiciais 6.138 6.067
Outros ativos (*) 14.922 15.086
Valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras restritas 108.373 100.811
Passivos 4.226.917 4.107.725
Custo amortizado
Fornecedores e outras contas a pagar 31.650 10.548
Instrumentos financeiros derivativos 1.284 -
Empréstimos e financiamentos 4.155.148 4.083.974
Partes relacionadas 35.986 13.203
(*) Compostos, basicamente, por sinistros reclamados e valores a restituir.
A Administração entende que o contas a receber, fornecedores e outras contas a 
pagar estão próximos de seus valores justos em decorrência do reduzido prazo 
médio de recebimento e pagamento. Com relação aos financiamentos, no final de 
2021, a Cia. buscou crédito para financiar suas docagens, créditos estes que pos-
suíam condições e taxas próximas aos financiamentos contraídos, que possuem 
taxas pré-fixadas, e desta forma a Cia. não vislumbra qualquer alteração material 
dos valores apresentados a custo amortizado no balanço. 
6. Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa (i) 542 243

Aplicações financeiras classificadas como caixa e 
equivalente de caixa (i) 14.714 50.640

15.256 50.883
(i) Caixa e equivalentes de caixa são utilizados, substancialmente, para a liquida-
ção de obrigações de curto prazo da Cia. e de suas controladas. As aplicações 
financeiras classificadas como caixa e equivalente de caixa tem sua característica 
de liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor. A tabela abaixo 
demonstra os montantes de aplicações financeiras que são equivalentes de caixa 
e os rendimentos líquidos dessas aplicações financeiras:
Rendimentos líquidos de aplicações financeiras 2021 2020
classificadas como caixa e equivalentes de caixa 578 624 
 7. Aplicações financeiras de curto prazo: 2021: Aplicações financeiras de curto 
prazo (i): Total: 35.617. (i) As aplicações de curto prazo, possuem alta liquidez e são 
prontamente conversíveis em caixa. Estas aplicações são mantidas fundos cam-
biais com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, 
para investimento ou outros propósitos.Movimentação de aplicações financeiras 
de curto prazo: Saldo em 31/12/20: -; Aplicação: 1.194.142; Resgate: (1.155.821); 
Rendimentos: (2.703); Saldo em 31/12/21: 35.617. 
8. Aplicações financeiras restritas 2021 2020
Aplicações financeiras restritas (i) - Total: 108.373 100.811 
(i) A Cia. mantém aplicações restritas para garantia de cartas de fianças e emprés-
timos (Nota 19). 
Movimentação de aplicações financeiras restritas: Saldo em 1°/01/20: 58.471; 
Aplicação: 35.051; Resgate: (466); Rendimentos/Atualização: 7.755; Saldo em 
31/12/20: 100.811; Saldo em 1°/01/21: 100.811; Aplicação: 99.509; Resgate: 
(100.655); Rendimentos/Atualização: 8.708; Saldo em 31/12/21: 108.373. 
9. Contas a receber 2021 2020
Contas a receber 101.882 151.468
Ativo Circulante 101.882 142.866
Ativo não circulante - 8.602
Em 31/12/21 o saldo do contas a receber é substancialmente composto por valores 
ainda a vencer. A Cia. avaliou e verificou que não houve aumento significativo de 
risco de crédito esperado de seu principal cliente, Petróleo Brasileiro S.A. – Petro-
bras, desde o reconhecimento inicial e, portanto, nenhuma provisão foi considerada 
necessária. Conforme mencionado anteriormente, a Cia. utiliza a abordagem simpli-
ficada, considerando inicialmente a análise das perdas históricas, complementando 
sua avaliação com informações presentes e previsões futuras com relação ao seu 
cliente. A Cia. mantém suas contas a receber como garantia dos empréstimos (Nota 
19 c)). A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada a seguir:
 Aging contas a receber 2021 2020
 A vencer 101.747 151.468 
 Vencidos: 
 Acima de 3 meses 135 -

101.882 151.468 
10. Despesas antecipadas 2021 2020
Seguros pagos antecipadamente (*) 4.172 3.914
Outros 1.383 1.100

5.555 5.013
(*) O seguro da frota é renovado sempre no primeiro trimestre de cada ano.
11. Outros ativos 2021 2020
Adiantamentos à fornecedores diversos  3.391  1.478 
Sinistros reclamados  9.508  7.049 
Valores a restituir (*)  5.414  8.038 
Outros  152  816 

 18.466  17.381 
(*) O valor refere-se substancialmente a reembolso de despesas portuárias e de 
praticagem por força de contrato com a Petrobras.
12. Tributos a recuperar 2021 2020
Impostos de Renda Pessoa Juridica - IRPJ  12.445  4.395 
C.S. sobre o Lucro Líquido - CSLL  9.759  9.625 
Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF  44.324  18.991 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  866  864 
Programa de Integração Social - PIS  6.065  5.201 
COFINS - COFINS  31.498  25.695 
Outros  246  210 

 105.203  64.981 
Ativo circulante  35.769  22.094 
Ativo não circulante  69.434  42.887 
13. Partes relacionadas: a) Despesa no exercício com remuneração do pesso-
al-chave da Administração: A despesa com remuneração do pessoal-chave da 
Administração no exercício de 2021 foi de R$ 5.771 (2020 – R$ 3.504) e referem-se 
a salários e encargos trabalhistas. Os saldos e transações com partes relacionadas 
podem ser assim demonstrados: 
b) Saldo 2021 2020
Ativo
Notas promissórias a receber (**)
 Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação 269.608 296.239
 CBO Serviços Marítimos Ltda. 35.065 11.207
 Finarge Apoio Marítimo 31.530 -
 CBO Holding S.A 102.968 26.188
Ativo circulante 439.172 333.634
Passivo
 CBO Serviços Marítimos Ltda. 15.073 2.715
 Finarge Apoio Marítimo 397 -
 BNDES - Empréstimos e financiamentos 2.905.727 2.989.885
 Notas promissórias a pagar (**)
 Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação 18.830 9.843
 CBO Holding S.A 1.686 645

2.941.713 3.003.088
Passivo circulante 340.953 327.852
Passivo não circulante 2.600.760 2.675.236
c) Transações no resultado do exercício: 2021 2020
Receitas financeiras 16.171 3.763
Despesas financeiras (1.052) (32)
Receita com afretamento de embarcações (*) 153.422 118.449
Despesas financeiras - BNDES (109.832) (123.359)

58.709 (1.179)
(*) Integralmente com a controlada CSM.; (**) As notas promissórias possuem 
prazo de 180 dias e correção pela taxa SELIC.
14. Mobilização de 
embarcações

2021
Adições do 

Período (i)
Amortiza-

ções (ii)
Ajuste acumula-
do de conversão

Líqui-
do

Mobilização de embarcações 8.758 (2.346) 48 6.460
8.758 (2.346) 48 6.460

Circulante 2.849 
Não circulante 3.611 
(i) Os valores envolvidos são Custos incrementais para cumprir o contrato, que são 
os custos incorridos para colocar as embarcações da Cia. em local adequado e 
condições para operar de forma a cumprir as obrigações contratuais com os clientes, 
estes custos foram orçados com os fornecedores e considerados no orçamento 
e foi incluído na formação do preço apresentado no processo de licitação com o 
cliente, são compostos por: mão de obra direta, transporte da tripulação para o 
local das embarcações e outros custos diretamente relacionados à operação da 
embarcação. (ii) O custo para cumprir o contrato é amortizado linearmente ao longo 
da vida do contrato com o cliente, tendo como fato gerador o início da operação.15. 
Investimentos: O investimento em controlada corresponde à participação socie-
tária no capital social da CSM, constituída em 10/04/07, que possui como atividade 
preponderante a prestação de serviços de apoio marítimo (Nota 1.3). 

2021 2020
Quotas possuídas (milhares)  149.800.712  149.800.712 
 Percentual de participação 99,998% 99,998%
 Capital social  149.806  149.806 
 Patrimônio líquido  32.179  45.492 
Prejuízo do exercício  (13.313)  (2.498)
Saldos em 1º de janeiro  45.492  47.990 
Equivalência patrimonial  (13.313)  (2.498)
Saldos em 31 de dezembro  32.179  45.492 

16. Imobilizado
Terrenos

Bens  
Flutuantes (iv)

Edificações/ 
benfeitorias

Equipamentos e 
instalações

Imobilizações em 
andamento (ii) Outros Total

Em 1°/01/20 274 3.672.820 9.634 1.250 4.117 126 3.688.221
Aquisições - - 884 123.118 - 124.002
Ajustes acumulados de conversão (214) 980.457 2.473 231 38 22 983.008
Transferências (i) - 106.442 - (106.442) - -
Redução ao valor recuperável (iii) - (44.604) - - - - (44.604)
Depreciação - (262.109) (810) (551) - (19) (263.489)
Em 31/12/20 60 4.453.007 11.297 1.813 20.831 129 4.487.137
 Custo 60 5.756.192 13.998 5.341 20.831 434 5.796.856
 Depreciação acumulada e impairment - (1.303.186) (2.701) (3.527) - (305) (1.309.719)
 Valor contábil em 1°/01/20 60 4.453.007 11.297 1.814 20.831 129 4.487.137
Aquisições - - - 1.831 381.287 - 383.119
Ajustes acumulados de conversão (3.813) 253.499 442 83 99 25 250.334
Transferências (i) - 391.747 - - (391.747) - -
Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável (iii) - 9.550 - - - - 9.550
Depreciação - (303.439) (800) (707) - (3) (304.949)
Em 31/12/21 (3.753) 4.804.365 10.939 3.021 10.470 151 4.825.191
 Custo 64 6.652.388 15.168 7.908 10.470 512 6.686.510
 Depreciação acumulada e impairment (3.817) (1.848.023) (4.229) (4.886) (362) (1.861.319)
 Valor contábil em 31/12/21 (3.753) 4.804.365 10.939 3.022 10.470 150 4.825.191
Taxa média ponderada de depreciação anual 5% 5% 12% 39%
(i) As transferências referem-se, substancialmente, às embarcações que atingiram o estágio final de conclusão dos projetos de docagem, conversões e adaptações, e 
foram transferidas de imobilizações em andamento para bens flutuantes; (ii) Refere-se, substancialmente, as docagens e sobressalentes; (iii) Conforme divulgado na 
Nota 1.4. (iv) Ativos utilizados pela Cia. em contratos de arrendamento operacional enquadrados no CPC 06 (R2) – Arrendamentos.
17. Intangível Softwares, mar-

cas e patentes
Contratos e rela-

ções com clientes Total
Em 1°/01/20 3.448 8.071 11.521
Aquisição 141 - 141
Ajuste acumulados de conversão 799 759 1.558
Amortização (494) (4.618) (5.112)
Em 31/12/20 3.894 4.213 8.108
 Custo 4.959 25.652 30.611
 Amortização acumulada (1.064) (21.439) (22.503)
 Valor contábil em 1°/01/20 3.894 4.213 8.108
Ajustes acumulados de conversão 49 (779) (731)
Amortização (501) (2.477) (2.978)
Em 31/12/21 3.442 956 4.399
 Custo 5.007 24.873 29.880
 Amortização acumulada (1.564) (23.917) (25.481)
 Valor contábil em 31/12/21 3.442 956 4.399

18. Direito de uso: a. Direito de uso - Arrendamento: 2021: Saldos Líquidos do 
início do período: -; Adições: 61.289; Ajuste acumulado de conversão: 3.457; De-
preciação: (3.357); Saldos líquidos do final do período: 61.389. b. Arrendamento a 
pagar: 2021: Saldos líquidos no início do período: -; Adições por novos contratos: 
61.289; Pagamentos: (3.849); Variação Cambial: 3.458; Juros Apropriados: 905; 
Saldos líquidos no final do período: 61.803; Parcela do Passivo Circulante: 10.286; 
Parcela do Passivo Não Circulante: 51.517. 19. Empréstimos e financiamentos: 
a) Reconciliação da dívida líquida 2021 2020
Empréstimos de curto prazo  447.630  316.293 
Empréstimos de LP  3.707.518  3.767.681 
 Total da dívida  4.155.148  4.083.974 
 Caixa e equivalentes de caixa  (15.256)  (50.883)
 Aplicações financeiras de curto prazo  (35.617)  - 
 Aplicações financeiras restritas (*)  (108.373)  (100.811)
Dívida líquida  3.995.902  3.932.280 
(*) As aplicações restritas são dadas como garantias de determinados empréstimos 
e financiamentos (Nota 8).
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b) Movimentação de empréstimos e financiamentos

Instituições financeiras Garantia Moeda Encargos financeiros Vigência 31.12.20
Capta-

ção
Amortização 

principal
Amortização 

juros
Encargos 

financeiros
Ajuste acumulado 

 de conversão 31.12.2021
Curto  
Prazo LP

Início Vencimento
BNDES 2.989.887 (293.211) (111.695) 109.832 210.914 2.905.727 304.967 2.600.760
CBO - construção de embarcações (i) USD 2,83% a 5,50% a.a. em USD 10/08/01 10/01/38 2.676.592 - (272.257) (100.233) 98.367 188.487 2.590.956 282.693 2.308.263
CBO - construção de embarcações (i)  USD 3,23% a 4,23% a.a. em USD 19/12/14 10/08/37 313.295 - (20.954) (11.462) 11.465 22.427 314.771 22.274 292.497
Caixa Economica Federal 307.000 - (20.616) (11.106) 11.109 21.972 308.358 21.914 286.444
CBO - construção de embarcações (i) USD 3,23% a 4,23% a.a. em USD 19/12/14 10/09/37 307.000 - (20.616) (11.106) 11.109 21.972 308.358 21.914 286.444
Banco do Brasil 795.105 - (52.121) (27.897) 33.671 57.354 806.111 65.331 740.781
CBO - construção de embarcações (i) USD 3,60% a.a. em USD 21/11/16 21/06/34 405.488 - (26.562) (12.513) 15.104 29.238 410.756 33.238 377.518
CBO - construção de embarcações (i) USD 4,60% a.a. em USD 21/11/16 21/06/34 389.617 - (25.559) (15.384) 18.567 28.115 395.356 32.093 363.263
Santander - 135.979 - (5.271) 5.653 6.044 142.406 62.872 79.533
CBO - Capital de giro (ii) USD 4,75% a.a. em USD 05/02/21 05/02/24 - 37.979 - (1.497) 1.603 1.689 39.774 17.560 22.213
CBO - Aquisição embarcações (ii) USD 4,75% a.a. em USD 05/02/21 05/02/24 - 98.000 - (3.774) 4.050 4.356 102.632 45.312 57.320
TOTAL 4.091.992 135.979 (365.948) (155.970) 160.265 296.285 4.162.602 455.084 3.707.518

Custos de transação de empréstimos e financiamentos a) (8.017) (7.454)
Passivo circulante 316.293 447.630
Passivo não circulante 3.767.681 3.707.518

a) Os custos de transação estão sendo apresentados líquidos dos empréstimos e financiamentos para fins de divulgação. USD – Dólares Norte-americanos.
c) Garantias: As garantias envolvidas nos empréstimos e financiamentos da Cia. são 
como se seguem: (i) Alienação fiduciária das embarcações, recebíveis, aplicações 
restritas, carta fiança; (ii) Stanby Letter of Credit e Fiança Corporativa. d) Exposição 
dos empréstimos: A exposição dos empréstimos da Cia., às variações na taxa de 
juros e às datas de reprecificação contratual nas datas do balanço, é como se segue:

2021 2020
Até doze meses  447.630  324.311 
De doze meses até vinte e quatro meses  824.530  493.584 
De vinte e quatro meses até setenta e dois meses  2.012.031  1.781.207 
Acima de setenta e dois meses  878.411  1.492.890 

 4.162.602  4.091.992 
e) Cláusulas restritivas: A Cia. possui empréstimos bancários com garantia que con-
tém cláusulas contratuais restritivas (“covenants”). O não cumprimento futuro destas 
cláusulas contratuais restritivas pode exigir que a Cia. pague os empréstimos antes 
da data de vencimento contratual. Cada cláusula contratual restritiva é monitorada 
regularmente pela Tesouraria e reportada periodicamente para a Administração 
para garantir que o contrato esteja sendo cumprido.
20. Fornecedores e outras contas a pagar 2021 2020
Fornecedores de materiais e serviços  29.036  9.224 
Outras contas a pagar  2.614  1.324 

 31.650  10.548 
Passivo circulante  31.650  10.548 
21. Salários e encargos sociais 2021 2020
FGTS/INSS  7.386  7.418 
Férias  8.242  5.431 
Provisão para bônus e outros  8.158  6.160 

 23.786  19.009 
22. Ativo indenizatório, depósitos judiciais e provisões p/contingências: Em 
31/12/21, a Cia. apresentava as seguintes provisões p/contingências e os corres-
pondentes depósitos judiciais: Depósitos judiciais Provisão p/contingências

2021 2020 2021 2020
Natureza dos processos
 Tributárias  5.891  5.891  579  575 
 Trabalhistas  247  176  15.298  13.251 
 Regulatório  -  -  630  - 

 6.138  6.067  16.507  13.826 
A movimentação das provisões para contingências é como se segue:

Tributárias Trabalhistas Cíveis  Regulatório Total
Saldo em 31/12/19 571 8.690 16 - 24.618
Reversões 4 4.561 (16) - 4.549
Saldo em 31/12/20 575 13.251 - - 13.826
Provisões (reversões) 4 2.047 - 630 2.681
Saldo em 31/12/21 579 15.298 - 630 16.507
As provisões constituídas em 31/12/21 eram compostas por: O valor da causa tribu-
tária é composto por uma única ação, no valor total de R$ 579, devido principalmente 
a: i) Execução do Estado do RJ para cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS. 
O montante de reclamações trabalhistas é composto por 10 ações que totalizam 
R $ 15.298, principalmente devido a: i)1Ação de Cumprimento de Acordo Coletivo 
no valor de R$8.871; e ii) 1 Ação de indenização por lucros cessantes; indenização 
de despesas médicas e hospitalares; danos morais e honorários advocatícios no 
valor de 5.625 e outras 8 ações com pedidos de pagamento de férias, desvio de 
função, adicional noturno, horas extras no valor de R$802. O movimento do período 
foi reconhecido em função da atualização monetária. O montante referente a con-
tingência Regulatória se refere ao arbitramento de multa em 5 processos adminis-
trativos decorrentes de Autos de Infração instaurados pela ANVISA, cujos valores 
respectivamente são R$ 240, R$ 160, R$ 150 e 2 cada um no valor de R$ 40, em 
função de descumprimento de normativos relativos à higiene, saúde e segurança 
do trabalho. A Cia. tem ações de natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo 
riscos de perda classificados pela Administração como possíveis, com base na 
avaliação de seus consultores jurídicos, no montante de R$ 217.241 (2020 – R$ 
207.533) portanto, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
nenhuma provisão é requerida para fazer face a esses processos. Ainda sobre a 
natureza das causas tributárias a Cia. recebeu três autos de infração nos anos 
calendários 2015, 2017 e 2019, contestando a tomada de créditos de PIS/COFINS 
sobre aquisição de ativos imobilizados no prazo de 48 meses e não ao longo da vida 
útil das embarcações. Em 31/12/21, o montante atualizado é de R$ 186.951. 22.1. 
Ativo indenizatório: O contrato de compra e venda de ações ordinárias celebrado 
entre a CBO Holding, controladora da Cia., e o Grupo Fischer para aquisição da 
CBO, CSM e Aliança relacionou todos os processos judiciais e administrativos em 
andamento das empresas adquiridas. O Grupo Fischer concordou em indenizar e 
isentar de responsabilidade a Cia., e seus diretores e funcionários, pelos prejuízos 
efetivamente incorridos e sofridos como resultado do resultado dos processos lis-
tados, sem limitação de valores. O contrato também prevê indenização à Cia. caso 
surja contingência ou responsabilidade de qualquer natureza em relação a atos, 
fatos ou omissões ocorridas até 23/12/13 e não divulgados na data da aquisição 
até o limite de R $ 50.000 atualizados pela taxa acumulada do CDI. Em 23/12/19, 
as partes firmaram termo de validação no valor de R $ 6.773 de passivo posterior-
mente identificado, o qual foi deduzido do limite de valor, e o saldo remanescente 
de R $ 82.215 (limite acima mencionado de R $ 50.000 atualizado desde 23/12/13 
a 23/12/19 com base na taxa acumulada do CDI menos o valor de R $ 6.773 pago 
pelo Grupo Fischer nesta data) continuará a ser atualizado com base no CDI até que 
todas as ações em andamento sejam resolvidas ou o limite de valor seja atingido (em 
31/12/21, o limite de R$ 84.563 foi atualizado pela taxa acumulada do CDI para R $ 
88.279). O valor apresentado como “ativo de indenização” refere-se aos prováveis 
sinistros que serão pagos à Cia. caso as perdas se materializem e sejam incorridas 
por esta. Em 31/12/21, o montante de ativo indenizatório é de R$ 10.750 (2020 – R$ 
9.517). 23. Patrimônio líquido: a) Capital social: Integralizado em 31/12/21 é de 
R$ 1.016.988 (2020 R$ 1.016.988), representados por 68.939.756.447 ações ON, 
sem valor nominal (2020-68.939.756.447). 

31/12/21 e 2020
Capital Social

R$ Participação
CBO Holding S.A  1.016.442 99,95%
Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação  546 0,05%

 1.016.988 100%
b) Reserva de capital – incentivos fiscais: Refere-se aos incentivos fiscais do Fundo 
de Investimento da Amazônia (FINAM) relativos aos anos de 1999, 2000 e 2001. 
c) Destinação dos lucros: (i) Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida 
a parcela de 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% do 
capital social. (ii) Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório correspon-
dente a 25% do respectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o Art. 202 da lei 
das S.A., observado o dividendo atribuído às ações preferenciais, nos termos do 
Art. 6º, § Único, inciso (ii) do Estatuto Social da Cia. (iii) O saldo remanescente, após 
atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia 
Geral. d) Lucro líquido básico e diluído por ação: O cálculo do lucro líquido por ação 
é feito por meio da divisão do resultado líquido do período pela quantidade média 
ponderada de ações em circulação.

2021 2020
Lucro líquido do exercício  140.175  258.145 
Média ponderada de ações utilizada na apuração do 
lucro liquido básico e diluído por ação - lotes de mil  68.939.756  68.939.756 
Lucro líquido básico e diluído por ação (R$)  0,0020  0,0037 
24. Receitas 2021 2020
Receitas de serviços prestados (i) 1.029.633 1.114.478 
Receitas de serviços prestados com partes relacionadas (ii) 153.422 118.449 
Impostos, contribuições e deduções sobre vendas (110.779) (114.046)
Receita líquida de serviços prestados 1.072.276 1.118.881 
(i) A receitas de afretamento é substancialmente com um único cliente (Petrobras). 
(ii) As receitas com partes relacionadas são referentes ao afretamento das embar-
cações para a controlada CSM.
25. Despesas por natureza 2021 2020
Salários e encargos  (167.908)  (125.725)
Depreciação e amortização  (397.661)  (348.206)
Gratificações  (34.632)  (24.603)
Benefícios  (27.229)  (20.853)
Serviços contratados  (29.853)  (21.241)
Insumos de produção  (25.198)  (16.572)
Manutenção e reparo de embarcações  (15.918)  (12.797)
Apropriação de seguro  (19.473)  (17.805)
Rancho  (6.945)  (5.793)
Viagens e estadias  (8.320)  (3.414)
Aluguéis de imóveis, equipamentos e veículos  (934)  (730)
Despesas com Mobilizações de embarcações  (2.346)  - 
Crédito de PIS/COFINS (*)  96.637  63.499 
Outros  (14.828)  (9.122)
Estrutura compartilhada de rateio do Grupo CBO  11.465  (8.964)

 (643.143)  (552.326)
Despesas gerais e administrativas  (83.466)  (74.236)
Custos dos serviços prestados  (559.677)  (478.090)
(*) São substancialmente créditos decorrentes da aquisição de ativos imobilizados, 
autorizados pelo inciso VI do §1º4º do Art. 3º das Leis Federais nos 10.637/2002, 
e 10.833/2003.
26. Resultado financeiro 2021 2020
Receitas financeiras  52.438  58.492 
Juros com partes relacionadas (Nota 11 c))  16.171  3.763 
Rendimentos de aplicações financeiras  35.385  49.542 
Atualização monetária  863  5.088 
Outras  19  99 
Despesas financeiras  (206.160)  (227.097)
Juros sobre financiamentos  (160.265)  (165.068)
Custos de transação (**)  (12.174)  (11.331)
Despesas bancárias  (1.327)  (1.006)
Juros com partes relacionadas (Nota 11 c))  (1.052)  (32)
Resultado com aplicações financeiras (*)  (28.802)  (41.163)
Resultado com instrumentos derivativos  2.638  - 
Encargos sobre operações financeiras  (5.179)  (8.498)
Variações cambiais, líquidas  (49.797)  (103.470)
Variação cambial ativa  451.453  982.311 
Variação cambial passiva  (501.250)  (1.085.780)
Resultado financeiro  (203.519)  (272.075)

(*) Rendimentos de aplicações financeiras, aplicações financeiras restritas e caixa e 
equivalentes de caixa. (**) Refere-se, substancialmente, às comissões de carta-fian-
ça para garantia dos empréstimos (Nota 19 c)), que foram apropriados no exercício.
27. Outras despesas operacionais, líquidas 2021 2020
Crédito de impostos  1.082  1.194 
Provisão para contingência  (1.447)  (969)
Despesa de alugel  (4.248)  - 
Recuperação de sinistros reclamados  315  1.597 
Amortização Contrato de Afretamento PPA  (240)  (5.427)
Outros  (307)  (106)
Outras despesas operacionais, líquidas  (4.844)  (3.711)
28. IR: 28.1. IR diferido 2021 2020
Lucro antes do IR e C.S.  217.007  243.667 
IR (25%)  (54.252)  (60.917)
Ajustes para apuração de alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial  (3.328)  (624)
Despesas não dedutíveis  (6.862)  (7.478)
Utilização de prejuízo fiscal e base negativa anteriormente 
não reconhecidos  684  10.510 
Constituição de tributos diferidos ativos/(passivos) líquidos  (75.299)  38.389 
Diferença de base tributária para moeda funcional  (21.594)  (21.436)
Outros  68.854  41.069 
Ágio rentabilidade futura  14.965  14.965 

-35% 6%
Despesa com IR  (76.832)  14.478 
Correntes  (1.533)  (23.911)
Diferidos  (75.299)  38.389 
28.2. IR diferido: As DFs foram convertidas da moeda funcional dólar norte-ame-
ricano para real, que é a moeda de apresentação, enquanto a base de cálculo do 
IR sobre ativos e passivos é determinada na moeda real. Dessa forma, a flutuação 
na taxa pode ter efeito significativo no valor das despesas de IR, principalmente 
sobre os ativos não monetários. O IR diferido é calculado sobre os prejuízos fiscais 
do IR e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do 
imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das DFs. As alíquotas desses 
impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, é de 25% 
para o IR. O IR diferido ativo é reconhecido somente na proporção da probabilidade 
de que lucro tributável futuro esteja disponível e/ou no limite do passivo diferido e 
contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os valores dos tributos 
diferidos são os seguintes:
Composição dos tributos diferidos ativos 2021 2020
Créditos tributários sobre:
Prejuízos fiscais  106.292  106.975 
Base negativa de C.S.  -  - 
Diferenças temporárias:
Variação cambial  502.982  470.064 
Provisões  7.138  6.468 
Ágio  14.965  29.930 
Derivativos não realizados  282  - 

 631.658  613.436 
Composição dos tributos diferidos passivos 2021 2020
Diferenças temporárias:
Depreciação acelerada de bens flutuantes  296.223  257.044 
Ganho por compra vantajosa  -  4.136 
Diferença de base tributária para moeda funcional  334.143  273.145 
Mais valia (líquida de impairment) de ativos e passivos - PPA  103.863  98.183 

 734.229  632.508 
Passivo diferido, líquido  102.571  19.071 
Montante constituído de Ativo Diferido Baseado na estimativa de gereção de lucros 
tributáveis futuros: Os créditos fiscais diferidos ativos foram reconhecidos com base 
na projeção de lucro tributável nos exercícios subsequentes, e tem como principais 
metas financeiras a maximização do retorno do capital empregado, redução do 
custo de capital e busca incessante por custos baixos e eficiência. A Administração 
considera que os créditos fiscais diferidos ativos serão realizados na proporção da 
realização das provisões e da resolução final dos eventos futuros, a expectativa de 
realização dos ativos diferidos é a seguinte:

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Expectativa de Realização R$ 35.621 37.026  5.658  -  - 21.513  - 
29. Plano de suplementação de aposentadoria - contribuição definida: A Cia. 
contempla benefícios programáveis de renda para aposentadoria, administrado por 
entidade independente, do tipo contribuição definida, desvinculados da Previdência 
Social. As contribuições da patrocinadora apresentam-se como segue: • Contribui-
ção mensal - destina-se à acumulação dos recursos necessários à concessão dos 
benefícios de renda. A contribuição dos participantes limita-se a 7,5% escalonado 
dos seus salários de participação, e a contribuição da Cia. pode atingir até 150% 
da contribuição dos participantes de acordo com o tempo de serviços de cada par-
ticipante. • Contribuição suplementar - é realizada mensalmente pelo participante, 
em valor predefinido, o qual poderá sofrer alteração no mês/01/cada ano, esse tipo 
de contribuição não recebe contribuição por parte da Cia. • Contribuição esporá-
dica - pode ser realizada em qualquer tempo, em valor livre e sem periodicidade 
definida, esse tipo de contribuição não recebe contribuição por parte da Cia. A Cia. 
contratou junto à entidade independente um benefício de risco denominado “pe-
cúlio por morte”, cujas contribuições são efetuadas mensalmente pela Cia., e em 
caso de morte os beneficiários receberão os valores das contribuições efetuadas. 
Durante o exercício de 2021, o valor total das contribuições da Cia. para os planos 
mencionados acima foi de R$ 1.568 (2020 - R$ 1.018). 30. Informação suplemen-
tar: 30.1 Apresentação em moeda funcional dólar: A moeda de apresentação das 
DFs individuais é o Real, conforme exigido pela legislação brasileira. No entanto, 
uma parcela substancial dos ativos, passivos, receitas e despesas da Cia. são em 
Dólares Norte-Americanos, assim concluímos que a moeda funcional é o Dólar 
Norte-Americano. Isso significa que as informações financeiras apresentadas em 
Reais recebem influência das variações das taxas de câmbio, mesmo quando não 
houver alterações nas operações subjacentes. Diante disso, a Administração conclui 
que é significativo apresentar determinadas informações financeiras em Dólares 
Norte-Americanos, conforme apresentado abaixo:

Balanço patrimonial - Em milhares de US$ 2021 2020
Ativo  1.035.545  1.016.507 
Circulante  117.803  110.474 
Caixa e equivalentes de caixa  2.734  9.791 
Aplicações financeiras de curto prazo  6.382  - 
Contas a receber  18.256  27.492 
Estoques  507  428 
Tributos a recuperar  6.410  4.251 
Partes relacionadas  78.698  64.201 
Mobilizações de embarcações  511  - 
Despesas antecipadas  995  965 
Outros ativos  3.310  3.346 
Não circulante  917.742  906.033 
Aplicações financeiras restritas  19.420  19.399 
Contas a receber  -  1.655 
Ativo indenizatório  1.926  1.831 
Mobilizações de embarcações  647  - 
Tributos a recuperar  12.442  8.253 
Depósitos judiciais  1.100  1.167 

 35.535  32.305 
Investimentos  5.766  8.754 
Imobilizado  864.652  863.414 
Intangível  788  1.560 
 Direito de uso  11.001  - 
Passivo e patrimônio líquido  1.035.545  1.016.507 
Circulante  98.817  69.108 
Empréstimos e financiamentos  80.213  60.864 
Fornecedores e outras contas a pagar  5.611  1.945 
Salários e encargos trabalhistas  4.262  3.658 
Impostos e contribuições a pagar  768  16 
 Passivo de arrendamento  1.224  - 
Instrumentos financeiros derivativos  230  - 
Partes relacionadas  6.509  2.625 
Não circulante  695.559  731.345 
Empréstimos e financiamentos  664.370  725.014 
Passivo de arrendamento  9.851  - 
Provisão para contingências  2.958  2.661 
IR diferidos  18.380  3.670 
Total do passivo  794.376  800.453 
Patrimônio líquido  241.169  216.054 
Capital social  262.462  262.462 
Reservas de capital  54  53 
Ajuste de avaliação patrimonial  (859)  8.448 
Prejuízos acumulados  (20.488)  (54.909)

Demonstração do resultado - Em milhares de US$ 2021 2020
Receitas de serviços prestados  198.227  215.332 
Custos dos serviços prestados  (103.961)  (92.577)
Lucro bruto  94.266  122.755 
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas  (15.271)  (14.349)
Resultado de equivalência patrimonial  6.319  (298)
Provisão para redução ao valor recuperável  1.711  (8.245)
Outras despesas operacionais, líquidas  (906)  (993)
Lucro operacional  86.119  98.870 
Receitas financeiras  9.718  11.200 
Despesas financeiras  (38.711)  (44.278)
Resultado com derivativos  367  
Variação cambial, líquida  (8.832)  (21.907)
Resultado financeiro  (37.458)  (54.985)
Lucro antes do IR  48.661  43.885 
IR
Correntes  (284)  (4.622)
Diferidos  (13.956)  7.424 
Lucro líquido do exercício 34.421 46.687

Demonstração do resultado abrangente - Em milhares de US$
2021 2020

Lucro líquido do exercício  34.421  46.687 
Outros resultados abrangentes
 Ajustes acumulados de conversão  (9.307)  (2.854)
Total do resultado abrangente do exercício  25.114  43.833 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de US$

Capital 
social

Reservas 
de capital

Ajuste de 
avalia-

ção patri-
monial

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Incentivos 

fiscais

Em 1º/01/20
 

262.462  53  11.302  (101.596)
 

172.222 
Ajustes acumulados de 
conversão  -  -  (2.854)  -  (2.854)
Lucro líquido do exercício  -  -  -  46.687  46.687 
Em 31/12/20 262.462  53  8.448  (54.909) 216.054 
Em 1º/01/21 262.462  53  8.448  (54.909) 216.054 
Ajustes acumulados de 
conversão  -  -  (9.307)  -  (9.307)
Lucro líquido do exercício  -  -  -  34.421  34.421 
Em 31/12/21 262.462  53  (859)  (20.488) 241.169 

Demonstração dos fluxos de caixa - Em milhares de US$
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro líquido do exercício  34.421  46.687 
Ajustes do lucro líquido :
Depreciação e amortização  73.650  68.861 
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos  (1.711)  8.245 
Equivalência patrimonial  (6.319)  (298)
Despesa conforme contrado de compra e venda  202  1 
Despesa com IR  14.240  (2.802)
Resultado com derivativos  (367)  - 
Atualização de aplicação financeira e aplicação
 financeira restrita  (1.015)  (1.644)
Juros, variações cambiais apropriados e outros  34.032  46.214 

147.032 165.264
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber  10.891  (8.035)
Estoques  (79)  (239)
Tributos a recuperar  (6.348)  8.384 
Despesas antecipadas  (30)  (83)
Depósitos judiciais  67  (783)
Ativo de contrato  (1.158)  - 
Outros ativos  36  2.120 
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar  3.666  (2.066)
Salários e encargos trabalhistas  604  (298)
Impostos e contribuições a pagar  752  (864)
Caixa gerado nas atividades operacionais  155.533  163.400 
IR pago  (284)  (4.622)
Juros recebidos  908  43 
Juros pagos  (28.804)  (26.394)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  127.354  132.427 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível  (71.803)  (24.190)
Instrumentos financeiros derivativos  597  - 
Partes relacionadas - Notas promissórias para coligadas  (192.962)  (132.609)
Aplicações financeiras - aplicação  (240.318)  (6.387)
Aplicações financeiras - resgate  234.174  86 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  (270.312)  (163.100)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos  25.450  - 
Amortização de empréstimos e financiamentos  (67.640)  (63.139)
Custos de transação de financiamento pagos  (2.188)  607 
Adições por novos contratos  10.983  - 
Pagamento de arrendamento  (690)  - 
Partes relacionadas - Recebimento de notas promissórias 
de controladas  448.888  226.568 
Partes relacionadas - Pagamento de notas promissórias 
para controladas  (269.595)  (139.217)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos  145.208  24.819 
Redução no caixa e equivalentes de caixa, líquido  2.249  (5.855)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  9.791  18.500 
Perdas cambiais sobre caixa e contas garantidas  (9.307)  (2.854)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  2.734  9.791 

Rodrigo Ribeiro dos Santos - Diretor Administrativo e Financeiro -  
CPF: 035.541.167-93;  Ricardo de Paula Luqui - Contador -  

CRC/SP-235.513/O-9-S-RJ - CPF 149.639.028-85
Relatório dos auditores independentes sobre as DFs: Aos Conselheiros e Dire-
tores da Companhia Brasileira da Offshore S.A.: Niterói – RJ. Opinião: Examinamos 
as DFs da Companhia Brasileira de Offshore S.A.. (“Cia.”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/21 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, com-
preendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
Em nossa opinião, as DFs acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Brasileira 
de Offshore S.A. em 31/12/21, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades dos auditores pela auditoria das DFs”. Somos independentes em relação 
à Cia., 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. Ênfase: Dependência econômica de 
cliente-chave: Chamamos à atenção para o fato que parte substancial da receita de 
contrato com clientes da Cia. é proveniente da prestação de serviço com um único 
cliente: a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, conforme descrito na nota explicativa 
n° 1 e 24 às DFs. As DFs acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa 
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Transação com partes 
relacionadas: Chamamos a atenção para o fato que as receitas operacionais da Cia. 
são realizadas com partes relacionadas, conforme mencionado na nota explicativa 
n° 13 às DFs. Portanto, as DFs acima referidas devem ser lidas nesse contexto. 
Nossa opinião não está ressalvada em relação à esse assunto. Responsabilidades 
da administração pelas DFs: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das DFs de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de DFs livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das DFs, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das DFs: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs, 
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 audito-
ria 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 
DFs. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas DFs, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inten-
cionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Cia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilida-
de 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 Cia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs 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 Cia. a não mais se manter em 
continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteú-
do das DFs, inclusive as divulgações e se as DFs representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. 

RJ, 01/04/22. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ;
Anderson C. V. Dutra -  Contador CRC RJ- 093231/O-6.



14  l Monitor MercantilTerça-feira, 14 de junho de 2022Financeiro

ENERGISA SUL-SUDESTE  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

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

NIRE 35.300.321.707
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022
1. Data, hora e local: Aos 28 dias do mês de abril de 2022, às 10:30 horas, na sede 
da Companhia, localizada na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, Km 455 mais 600 
metros Parte B, Vila Maria, cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo, CEP: 
19.053-680. 2. Convocação e Presenças: Presentes acionistas representando 
99,25% (noventa e nove vírgula vinte e cinco por cento) do capital social votante e total 
da Companhia, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. 
Presentes também o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Maurício Pe-
rez Botelho e o representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Alvaro 
Brito - CRC - RJ 127732/O6. 3. Mesa: Presidente, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz, e 
Secretária, a Sra. Keili Uema do Carmo Vilibor. 4. Publicações: Edital de Convocação 
publicado no jornal “Monitor Mercantil” de forma impressa nos dias 29, 30 e 31 de 
março, nas páginas 24, 19 e 8, respectivamente; e de forma digital nas mesmas datas. 
5. Ordem do dia: (i) em Assembleia Geral Ordinária: (i.1) tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (i.2) deliberar sobre a destinação 
do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (i.3) eleição dos 
membros do conselho de administração; (ii) em Assembleia Geral Extraordinária: (ii.1) 
fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia. 6. Delibera-
ções: Pelo acionista representando 99,25% (noventa e nove vírgula vinte e cinco por 
cento) do capital social votante da Companhia, com abstenção dos legalmente impe-
didos, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: 6.1. Em Assem-
bleia Geral Ordinária: 6.1.1 Autorizar, por unanimidade dos acionistas presentes, a 
lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua 
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 
130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 6.1.2 Aprovar, por unanimidade dos acionistas 
presentes, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da admi-
nistração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do parecer emitido pelos audito-
res independentes, os quais foram publicados no jornal “Monitor Mercantil”, de forma 
impressa: no dia 29 de março de 2022, páginas 21 a 23 e de forma digital na mesma 
data. 6.1.3 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, o lucro líquido cons-
tante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor de R$ 165.622.733,59 (cen-
to e sessenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e três 
reais e cinquenta e nove centavos). 6.1.4 Aprovar, por unanimidade dos acionistas 
presentes, a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, destinando-se o mon-
tante de (i) R$ 8.281.136,68 (oito milhões, duzentos e oitenta e um mil, cento e trinta e 
seis reais e sessenta e oito centavos) para a reserva legal; e (ii) o montante de R$ 
157.341.596,91 (cento e cinquenta e sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, 
quinhentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) para o pagamento de di-
videndos, equivalentes a R$ 1.620,207563535 por ação ordinária, tendo sido integral-
mente antecipados e quitados da seguinte forma (ii.a) em 26 de maio de 2021, o valor 
de R$ 46.868.925,50, conforme deliberado em reunião do Conselho da Administração 
realizada em 13 de maio de 2021; (ii.b) em 26 de agosto de 2021, o valor de R$ 
20.352.308,10, conforme deliberado em reunião do Conselho da Administração reali-
zada em 12 de agosto de 2021; (ii.c) em 08 de  dezembro de 2021, o valor de R$ 
42.347.792,93, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração reali-
zada em 11 de novembro de 2021; e (ii.d) em 25 de março  de 2022, o valor de R$ 
47.772.570,38, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração reali-
zada em 16 de março de 2022. 6.1.5. Eleger para os cargos de membros do Conselho 
de Administração da Companhia, todos com mandato de 02 (dois) anos, como titula-
res: (i) Ivan Müller Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº 34.150, expedida pelo Ministério da Aeronáutica e inscrito no CPF/ME 
sob o nº 002.991.386-15, residente e domiciliado na cidade de Cataguases, Minas 
Gerais, na Av. Humberto Mauro nº 162, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, 
estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228 – Sala 1301 – Botafogo, CEP: 
22.250-906; (ii) Ricardo Perez Botelho, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da 
carteira de identidade n.° 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob 
o n.° 738.738.027-91, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, 
com escritório na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de 
Botafogo, nº 228 – Sala 1301 – Botafogo, CEP: 22.250-906; (iii) Marcelo Silveira da 
Rocha, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade 
RG nº 3.118.015-9, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob o nº 008.285.306-
10, residente e domiciliado na Cidade de Aracaju, no estado Sergipe, com escritório na 
Rua Ministro Apolônio Sales, n° 81, Inácio Barbosa, Aracaju, Sergipe; CEP: 49.040-
230. 6.1.6. Os Conselheiros eleitos declaram que (i) não estão impedidos por lei espe-
cial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé 
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não 
estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Co-
missão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração 
de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) 
atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei 
das S.A.; (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorren-
te da Companhia, na forma do inciso I do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não tem 
nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 
3º do art. 147 da Lei das S.A.; e (vi) não são pessoas expostas politicamente, conforme 
definição prevista na regulamentação aplicável; consoante Docs. 1 que, numerados e 
autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. 6.2. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 6.2.1 Autorizar, por unanimidade dos acionistas presentes, a lavratura 
da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publica-
ção com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e 
seus §§, da Lei nº 6.404/76. 6.2.2 Fixar, por unanimidade dos acionistas presentes, o 
montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2012 no montante de até R$ 4.397.253,51 (quatro milhões, trezentos e 
noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos) ca-
bendo ao Conselho de Administração a sua distribuição. 7. Documentos arquivados 
na sede social: Procuração. 8. Aprovação e Encerramento: Oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os 
trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em 
livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, 
achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. O registro da pre-
sença dos acionistas na presente ata e Livro de Presença de Acionistas foi realizado 
com a assinatura do presidente da mesa. Presidente: Guilherme Fiuza Muniz. Secre-
tária: Keili Uema do Carmo Vilibor. Acionista: Rede Energia Participações S/A, repre-
sentada por seu bastante procurador João Paulo Moraes e Silva Paes de Barros. Pre-
sidente Prudente, 28 de abril de 2022. Certifico que a presente é cópia fiel da ata 
lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Keili Uema do Car-
mo Vilibor - Secretária. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 292.391/22-5 em 
08/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Delta Shopping Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 08.764.401/0001-20  –  NIRE 35.221.342.841
5ª (Quinta) Alteração Contratual

Por este instrumento particular, (a) Levian Participações e Empreendimentos S.A., inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 58.487.141/0001-60, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Angélica, 2.466, 11º andar, conjunto 111, Cerqueira César, CEP 01228-200, com seus 
atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.572.467, representada 
na forma do Estatuto Social por seus Diretores Alessandro Poli Veronezi, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.896.246 - SSP/SP e titular 
do CPF/ME sob o nº 153.188.398-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, com escritório na Avenida Angélica, n° 2.466, 24º andar, conjunto 242, Cerqueira César, 
CEP: 01228-200 e Francisco José Ritondaro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 17.824.854-X SSP/SP, titular do CPF/ME sob o n° 245.935.728-19, residente e 
domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paulo Brebal do Valle Junior, 
nº 45, Residencial Morumbi, CEP 05745-220, (“Levian”); e (b) Alessandro Poli Veronezi, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 20.896.246 - SSP/
SP e titular do CPF/MF nº 153.188.398-27, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2466, 24º andar, conjunto 242, Cerqueira Cesar, CEP: 
01228-200, (“Alessandro”). Na qualidade de Únicos Sócios da Sociedade Empresária limitada 
denominada “Delta Shopping Empreendimentos Imobiliários Ltda.”, inscrita sob o CNPJ/MF 
nº 08.764.401/0001-20, com sede e foro, na Avenida Angélica, nº 2466, 22º andar, conjunto 221, 
Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com Contrato 
Social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob NIRE 
35.221.342.841; Resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade, na forma do Artigo 1.072, §3º 
da Lei nº 10.406, de 10.01.2002, de acordo com os seguintes termos e condições: 1. Mediante 
a expressa concordância unânime dos sócios representando a totalidade do capital social da 
Sociedade, resolvem os sócios reduzir o capital social da Sociedade por considerá-lo excessivo 
em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, passando dos 
atuais R$ 72.870.112,00 (Setenta e dois milhões, oitocentos e setenta mil, cento e doze reais), 
para R$ 44.936.902,00, (Quarenta e quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos 
e dois reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 27.933.210,00, (vinte e sete milhões, 
novecentos e trinta e três mil, duzentos e dez reais), mediante o cancelamento de 27.933.210, 
(vinte e sete milhões, novecentas e trinta e três mil, duzentas e dez) quotas, representativas do 
capital social da Sociedade, no valor nominal total de R$ 27.933.210,00, (vinte e sete milhões, 
novecentos e trinta e três mil, duzentos e dez reais), referente a parte das quotas detidas pela 
sócia Levian Participações e Empreendimentos S.A., totalmente integralizadas. 2. Tendo em 
vista o cancelamento de 27.933.210, (vinte e sete milhões, novecentas e trinta e três mil, duzentas 
e dez) quotas representativas do capital social da Sociedade, totalmente integralizadas, conforme 
deliberado acima, os sócios aprovam a compensação entre a sócia Levian Participações e 
Empreendimentos S.A. e a Sociedade, a título de compensação de mútuo existente entre ambas 
para quitação do valor total de R$ 27.933.210,00, (vinte e sete milhões, novecentos e trinta e três 
mil, duzentos e dez reais). 3. O pagamento será feito mediante compensação de mútuo existente 
entre a Sociedade e a sócia Levian Participações e Empreendimentos S.A. 4. A Sociedade e a 
sócia Levian Participações e Empreendimentos S.A., neste ato, após cumpridas as formalidades 
do item “3” acima, concedem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável quitação com 
relação aos atos ora aprovados, para nada mais reclamarem uma da outra a qualquer tempo e 
a qualquer título. 5. Face à deliberação tomada conforme item 1 acima, o Artigo 5º do Contrato 
Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláusula 5ª - O capital social 
é de R$ 44.936.902,00, (Quarenta e quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos 
e dois reais), dividido em 44.936.902 (Quarenta e quatro milhões, novecentas e trinta e seis mil, 
novecentas e duas) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas e 
assim distribuídas: 

Sócios Quotas Valor
Levian Participações e Empreendimentos S.A.  44.936.901 R$ 44.936.901,00
Alessandro Poli Veronezi                   1 R$                 1,00
Total 44.936.902 R$ 44.936.902,00

Parágrafo 1º - Cada quota dará direito a um voto nas deliberações dos sócios quotistas, sendo indivisível 
em relação à sociedade, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 1056, e seus parágrafos, 
do Código Civil. Parágrafo 2º - Na forma do artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização 
do capital social.” 6. Por fim, resolvem as partes ratificar todas as demais cláusulas do Contrato 
Social da Sociedade, não expressamente alteradas pelo presente instrumento. E, por estarem de 
comum acordo, os sócios quotistas já identificados, aprovam o presente instrumento, assinando-o 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins legais perante 02 (duas) testemunhas, que 
também o subscrevem. São Paulo, 29 de abril de 2022. Assinatura dos Sócios Quotistas: Levian 
Participações e Empreendimentos S.A. - (Representada por Alessandro Poli Veronezi e Francisco 
José Ritondaro) - Alessandro Poli Veronezi. 

Live On Meios de Pagamento S.A. 
CNPJ nº 29.593.763/0001-75  –  NIRE 35.300.557.107

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022
Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 17:00 (dezessete) horas, 
na sede social da Live On Meios de Pagamento S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Jaú, 
Estado de São Paulo, na Avenida Joaquim Ferraz de Almeida Prado, nº 421, Jardim São Francisco, 
CEP 17.209-255. Convocação e Presença: Dispensadas as publicações legais de convocação, em 
razão da presença acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, na forma do 
§4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, o que se verificou pelas assinaturas constantes no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Presidente e Bruno 
José Albuquerque de Castro - Secretário. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as 
seguintes matérias: (1) aprovar a alteração da denominação social da Companhia; (2) aprovar o 
aumento do capital social da Companhia em R$ 1.471.806,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e um 
mil e oitocentos e seis reais) com a emissão de 373.555 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, todas com direito a voto; e (3) consolidar o Estatuto Social da Companhia. Deliberações: 
Instalada a Assembleia e feita a leitura, discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, 
as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer 
ressalvas ou restrições: 1. Aprova a alteração da denominação social da Companhia, que deixa de ser 
Live On Meio de Pagamento S.A. e passa a denominar-se Modal as a Service S.A. Tendo em vista 
o acima exposto, a acionista aprova a nova redação do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, 
que passa a vigorar e se consolida conforme abaixo: “Art. 1º - A Modal as a Service S.A. é uma 
sociedade por ações de capital fechado, devidamente constituída e organizada de acordo com as leis 
da República Federativa do Brasil, regida pelo presente Estatuto Social e demais dispositivos da 
legislação Brasileira aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).” 2. Aprova o aumento 
do capital social da Companhia em R$ 1.471.806,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil e 
oitocentos e seis reais), com a emissão de 373.555 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, passando o capital social de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para R$ 1.871.806,00 (um 
milhão, oitocentos e setenta e um mil e oitocentos e seis reais), em razão do “Contrato de Mútuo 
Conversível em Participação Societária e Outras Avenças”. As novas ações ordinárias emitidas foram 
subscritas pelo acionista Banco Modal S.A., consoante qualificação e dados constantes da Lista de 
Subscritores anexa à presente Ata (Anexo I). O capital social será integralizado na presente data, em 
parcela única e moeda corrente nacional. Em razão do aumento do capital social, com a consequente 
emissão de novas ações, a acionista resolve consolidar o quadro acionário da Companhia, verificado 
na data de hoje, conforme Anexo II à presente ata. O caput do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia passará a viger com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado é de R$ 1.871.806,00 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil e oitocentos e seis reais), 
dividido em 475.078 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas com direito a voto”. 
3. Aprova a consolidação do Estatuto Social da Companhia, face as deliberações havidas e 
aprovadas acima, que passa a vigorar nos termos do Anexo III à presente Ata. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, observadas as formalidades legais, lavrou-se esta ata em livro próprio, a 
qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. Mesa: Adeodato Arnaldo 
Volpi Netto - Presidente; e Bruno José Albuquerque de Castro - Secretário. Acionista Presente: 
Banco Modal S.A., neste ato representada por seus Diretores, os Srs. Adeodato Arnaldo Volpi Netto e 
Bruno José Albuquerque de Castro. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. Jaú, 29 de abril de 2022. Mesa: Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Presidente; Bruno José 
Albuquerque de Castro - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 291.297/22-5, em 
07/06/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo III - Estatuto Social - Consolidado 
pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022 - Modal as a Service S.A. - 
(nova denominação social da Live On Meios de Pagamento S.A.) - CNPJ nº 29.593.763/0001-75 - 
NIRE 35.300.557.107 - Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Sede, Objeto e Duração - Art. 1º - A 
Modal as a Service S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, devidamente constituída e 
organizada de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, regida pelo presente Estatuto 
Social e demais dispositivos da legislação Brasileira aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”). Art. 2º - A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na 
Avenida Joaquim Ferraz de Almeida Prado, nº 421, Jardim São Francisco, CEP 17.209-255, onde terão 
todos os procedimentos administrativos e jurídicos. Parágrafo Único - A Companhia poderá instalar ou 
extinguir filiais, escritórios, depósitos, em qualquer parte do País, ou do exterior, por decisão de sua 
Diretoria. Art. 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) desenvolvimento e licenciamento de 
programas de computador customizáveis; (ii) exploração da atividade de arranjo de pagamento 
fechado, de transferência, com conta de pagamento pré-paga e para uso doméstico; (iii) atuação como 
instituição de pagamento emissora de instrumento de pagamento físico ou digital, de seu próprio 
arranjo de pagamento ou de arranjos de pagamentos abertos; e (iv) serviços em geral na área de 
meios eletrônicos de pagamento. Parágrafo Único - O objetivo social poderá ser modificado, ampliado 
ou reduzido, mediante deliberação dos acionistas. Art. 4º - A Companhia durará por tempo 
indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado é de R$ 1.871.806,00 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil e oitocentos e seis reais), 
dividido em 475.078 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas com direito a voto. 
Parágrafo 1º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Parágrafo 2º - Cada ação ordinária 
dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 3º - A propriedade das 
ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro de Ações 
Nominativas” da Companhia. Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do 
respectivo termo no livro de “Transferência de Ações Nominativas” da Companhia. Mediante solicitação 
de qualquer dos Acionistas, a Companhia deverá emitir certificados de ações, assinados por 
2 (dois) Diretores. Parágrafo 4º - É vedada a emissão de partes beneficiárias. Parágrafo 5º - Os 
recursos mantidos nas contas de pagamentos, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.865/2013: 
(i) constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da Companhia; (ii) não respondem 
direta ou indiretamente por nenhuma obrigação da Companhia, nem podem ser objeto de arresto, 
sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro ato de constrição judicial em função de débitos de 
responsabilidade da Companhia; (iii) não podem ser dados em garantia de débitos assumidos pela 
Companhia; e (iv) não compõem o ativo da Companhia, para efeito de falência ou liquidação judicial ou 
extrajudicial. Art. 6º - Nenhum acionista poderá ceder a terceiros ou a outro acionista as suas ações, 
sem antes oferecê-la aos demais que, em igualdade de condições e preço, terão prioridade para sua 
aquisição. Parágrafo Único - Na proporção de suas respectivas participações, os acionistas terão o 
direito de preferência na subscrição de ações decorrentes de aumento de capital da Companhia. 
Deverá ser observado prazo de decadência de 30 (trinta) dias para exercício do direito de preferência, 
contados a partir da publicação do edital de convocação da assembleia que deliberará sobre o 
aumento de capital. Art. 7º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária 
nominativa dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Único - As ações 
da Companhia poderão ser escriturais, mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares junto 
à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de 
que trata o artigo 35, § 3º, da Lei das S.A. Art. 8º - A Companhia poderá adquirir suas próprias ações 
para permanecer em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento, nos termos da Lei das S.A. 
Capítulo III - Assembleia Geral - Art. 9º - As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão 
ordinariamente uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada 
exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei. Art. 10º - As Assembleias 
Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o 
exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem 
deliberação dos Acionistas. Art. 11º - A convocação e a instalação da Assembleia Geral obedecerão 
aos preceitos legais aplicáveis. Parágrafo 1º - Sem prejuízo das formalidades e prazos previstos na 
Lei das S.A., na forma do caput deste Artigo 11, as Assembleias Gerais serão convocadas pela 
Diretoria, a qualquer tempo, com antecedência mínima de 8 (oito) dias corridos, mediante convocação 
escrita que fixe a data, a hora e o lugar da reunião, indique a ordem do dia e forneça toda documentação 
de apoio razoavelmente necessária que permita a adequada deliberação de todas as matérias 
previstas. Parágrafo 2º - Independentemente das formalidades legais, será considerada regular a 
Assembleia Geral a que comparecerem todos os Acionistas da Companhia. Art. 12º - As Assembleias 
Gerais serão presididas por qualquer dos administradores ou acionistas presentes, escolhido por 
maioria de votos dos presentes. O secretário será escolhido pelo presidente da mesa. Art. 13º - As 
deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e neste 
Estatuto Social, serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos em 
branco. Parágrafo Único - As seguintes matérias dependerão da aprovação de acionista(s) 
detentor(es) de mais da metade do capital social da Companhia: (i) venda de todos ou substancialmente 
todos os ativos da Companhia, inclusive a cessão de uso, alienação, transferência, licenciamento, fora 
do curso normal dos negócios da companhia; e (ii) as operações que impliquem em alteração do 
capital social da Companhia e em autorização para emissão de quaisquer ações, bônus, debêntures, 
títulos conversíveis ou permutáveis em capital social, opções, bônus de subscrição, partes beneficiá-
rias ou qualquer título de dívida, bem como qualquer mudança de objeto social. Capítulo IV - 
Administração - Art. 14º - A Companhia será administrada pela Diretoria composta por no mínimo 
2 (dois) Diretores e no máximo 10 (dez) Diretores acionistas, ou não, todos residentes no BrasiI sendo 
3 (três) Diretores Executivos; 1 (um) Diretor de Conta de Pagamento; 1 (um) Diretor de Tecnologia e 
5 (cinco) Diretores sem designação específica, os quais poderão ser acionistas ou não residentes no 
País eleitos pela Assembleia Geral e destituíveis a qualquer tempo. Parágrafo 1º - O mandato da 
Diretoria será unificado de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, 
automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Artigo 15º - Os Diretores serão 
eleitos pela Assembleia Geral, respeitando as disposições de eventual Acordo de Acionistas da 
Companhia. Artigo 16º - Respeitadas as competências específicas dos Parágrafos abaixo, a 
Companhia será representada mediante (i) assinatura conjunta do Diretor Executivo com o Diretor de 
Conta de Pagamento; ou (ii) assinatura de procurador devidamente nomeado nos termos deste 
estatuto social. Parágrafo 1º - Além das atribuições gerais conferidas pela Lei e pelo estatuto social, 
os Diretores terão as seguintes competências regulatórias específicas: (i) Competirá exclusivamente 
ao Diretor de Conta de Pagamento o cumprimento das normas relativas à conta de pagamento, a 
administração de recursos de terceiros e a realização de operações sujeitas aos riscos de crédito; 
(ii) Competirá exclusivamente ao Diretor de Tecnologia a elaboração da política de segurança 
cibernética da Sociedade e execução do plano de ação e de resposta a incidentes, nos termos da 
Circular nº 3.909/2018, do Banco Central do Brasil; e (iii) Competirá exclusivamente ao Diretor 
Executivo (i) o gerenciamento das operações sujeitas aos riscos em geral, exceto pela realização 
de operações sujeitas aos riscos de crédito; (ii) as obrigações previstas na Resolução nº 4.433/2015, 
do Conselho Monetário Nacional, e no Capítulo V do Contrato Social; e (iii) as obrigações relativas à 
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, nos termos da Lei nº 9.613/2020 e 
Circular BACEN nº 3.978/2020; Parágrafo 2º - Com relação às competências específicas previstas no 
Parágrafo 1º acima, a Companhia será considerada validamente representada mediante assinatura do 
respectivo Diretor. Parágrafo 3º - São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e 
inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor ou procurador que a envolvam em 
obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais. Parágrafo 4º - Os 
Diretores serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse nos livros da 
Companhia, neles declarando as informações exigidas pela Lei das S.A. Parágrafo 5º - Os Diretores 

permanecerão em pleno exercício do cargo até a efetiva posse de seu sucessor, sendo seus mandatos 
automaticamente estendidos por período indefinido se a Assembleia Geral não eleger seus sucessores 
ao término de seus mandatos, a menos que renunciem o cargo. Parágrafo 6º - Os Diretores poderão 
ser destituídos a qualquer tempo de suas funções por deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo 7º - É 
assegurado aos Diretores, a qualquer tempo, livre acesso aos livros e aos documentos da Companhia. 
Parágrafo 8º - A remuneração dos membros da Diretoria, incluindo benefícios de qualquer natureza, 
será definida, anualmente, pela Assembleia Geral, respeitando as disposições do Acordo de Acionistas 
e considerando suas responsabilidades, tempo despendido em suas funções, a competência 
profissional, sua reputação e seu valor de mercado. Parágrafo 9º - Além das atribuições legais e das 
demais matérias submetidas a sua apreciação por este Estatuto, e sem prejuízo das competências 
específicas e exclusivas de cada Diretor, compete à Diretoria: (i) fixar a orientação geral dos negócios 
da Companhia; (ii) representar a Companhia, observando-se as regras específicas deste Estatuto 
Social, e administrar os negócios da Companhia; (iii) constituir procuradores, observando-se as regras 
específicas deste Estatuto Social; (iv) abrir e movimentar contas bancárias, assinar cheques, ordens 
de pagamento, contratos e distratos comerciais e bancários, emitir, descontar e endossar promissórias, 
duplicatas e títulos de crédito, observadas as limitações previstas neste Estatuto Social; e (v) exercer 
outras atividades que lhe forem atribuídas nos termos da Lei ou deste Estatuto, pela Assembleia Geral. 
Art. 17º - Depende de aprovação prévia de acionista(s) detentor(es) de mais da metade do capital 
social da Companhia a prática dos seguintes atos pela Diretoria: (i) venda e compra de imóveis; 
(ii) venda e compra de ativos do ativo imobilizado; (iii) assunção de qualquer obrigação acima de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (iv) venda e compra de participações societárias; (v) quaisquer 
atos e assinatura de quaisquer documentos que exonerem terceiros de responsabilidades para com a 
Companhia em valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Art. 18º - São expressamente 
vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer diretor ou 
procurador que a envolverem em obrigações relativas a operações ou negócios estranhos ao seu 
objeto social, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral. Art. 19º - As 
procurações outorgadas pela Companhia deverão especificar os poderes conferidos e serão assinadas 
conjuntamente pelo Diretor Executivo e o Diretor de Conta de Pagamento. Com exceção daquelas 
para fins judiciais, as procurações outorgadas pela Companhia terão um período máximo de validade 
definido e, na ausência de determinação de período de validade, presumir-se-á que as mesmas foram 
outorgadas pelo prazo de 1 (um) ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser por prazo 
indeterminado. Art. 20º - As políticas e procedimentos internos da Companhia para controle e 
prevenção dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, deverão ser aprovadas pela 
Diretoria da Companhia e observarão as seguintes diretrizes: (i) elaborar um manual interno das 
políticas e procedimentos indicando as responsabilidades dos integrantes de cada nível hierárquico da 
instituição; (ii) contemplar a coleta e registro de informações tempestivas sobre clientes, que permitam 
a identificação dos riscos de ocorrência da prática dos mencionados crimes; (iii) definir os critérios e 
procedimentos para seleção, treinamento e acompanhamento da situação econômico-financeira dos 
empregados da Companhia; (iv) incluir a análise prévia de novos produtos e serviços, sob a ótica da 
prevenção dos mencionados crimes; e (v) receber ampla divulgação interna. Parágrafo Único - Os 
procedimentos internos devem incluir medidas prévia e expressamente estabelecidas que permitam 
confirmar as informações cadastrais dos clientes e identificar os beneficiários finais das operações e 
possibilitar a caracterização ou não de clientes como pessoas politicamente expostas. Art. 21º - A 
Companhia deve observar política de governança, aprovada pela Diretoria, que aborde os aspectos 
relativos ao gerenciamento de riscos, gestão de patrimônio e, se aplicável, à preservação do valor e da 
liquidez das moedas eletrônicas emitidas. Parágrafo Único - A política de governança da Companhia 
deve ser adequadamente documentada e submetida a revisões anuais, com a documentação mantida 
à disposição do Banco Central do Brasil; definir atribuições e responsabilidades; e garantir a 
independência das atividades de gerenciamento de riscos, inclusive mediante segregação entre a área 
operacional e a de gestão de risco. Capítulo V - Ouvidoria - Art. 22º - A Companhia constitui e 
manterá Departamento de Ouvidoria para assegurar a estrita observância das normas legais e 
regulamentares relativas aos direitos do consumidor e atuar como canal de comunicação entre essas 
instituições e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. 
Parágrafo 1º - O componente organizacional de Ouvidoria poderá ser único para todas as empresas 
que façam parte do conglomerado financeiro da Companhia. Parágrafo 2º - O componente 
organizacional de Ouvidoria será segregado da unidade executora da atividade de auditoria interna. 
Art. 23º - Constituem atribuições da Ouvidoria: (a) prestação de atendimento de última instância 
demandas dos clientes usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionados nos canais 
de atendimento primário da Companhia; (b) atuar como canal de comunicação entre a Companhia e os 
clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e (c) informar à Diretoria 
a respeito das atividades da Ouvidoria. Parágrafo 1º - As atribuições da Ouvidoria abrangem as 
seguintes atividades: (a) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às 
demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; (b) prestar esclarecimentos aos demandantes 
acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta; (c) encaminhar 
resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; (d) manter a Diretoria informada sobre os 
problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das 
medidas adotadas pelos administradores da Companhia para solucioná-los; e (e) elaborar e 
encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e à Diretoria, ao final de cada 
semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no 
cumprimento de suas atribuições. Parágrafo 2º - O atendimento prestado pela Ouvidoria: (a) deve ser 
identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante; (b) deve ser 
gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por 
meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação; e (c) pode abranger: (i) excepcionalmente, as 
demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário; e (ii) as demandas 
encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou 
privadas. Parágrafo 3º - O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 (dez) Dias 
Úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual 
período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, 
devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. Art. 24º - Compete à Diretoria 
designar o Ouvidor, sendo permitido ao Diretor responsável pela Ouvidoria, desde que não haja conflito 
de interesses ou de atribuições, desempenhar outras atividades na instituição, inclusive a de Ouvidor, 
exceto a de diretor de administração de recursos de terceiros. Parágrafo 1º - O Ouvidor terá mandato 
de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 2º - O Ouvidor será designado consoante os 
seguintes critérios: (a) ter reputação ilibada; (b) não estar impedido por lei especial ou condenado por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, 
a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; (c) formação em curso de nível superior; (d) amplo 
conhecimento das atividades desenvolvidas pelas instituições representadas e dos seus produtos, 
serviços, processos, sistemas, etc.; (e) capacidade funcional de assimilar as questões que são 
submetidas à Ouvidoria, fazer as consultas administrativas aos setores cujas atividades foram 
questionadas e direcionar as respostas obtidas em face dos questionamentos apresentados; e 
(f) condições técnicas e administrativas de dar atendimento às demais exigências decorrentes dos 
normativos editados sobre as atividades da Ouvidoria. Parágrafo 3º - O Ouvidor poderá ser destituído 
a qualquer tempo durante a vigência do seu mandato nas seguintes hipóteses: (a) descumprimento 
das obrigações inerentes ao seu cargo; (b) desempenho aquém daquele esperado; (c) deixar de 
observar um dos requisitos previstos no Parágrafo 2º acima; (d) em razão de demissão por justa causa; 
e (e) quando figurar em escândalos, indiciamentos, investigações criminais que causem ou possam 
causar potencial dano de imagem à Companhia. Art. 25º - O Diretor Executivo é responsável pela 
observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor, devendo estar 
ciente de suas obrigações para com os clientes e usuários dos produtos e serviços da Companhia. 
Parágrafo Único - O Diretor Executivo deverá elaborar relatório semestral, relativo às atividades da 
Ouvidoria, nas datas bases de 30 de junho e 31 de dezembro e sempre que identificada ocorrência 
relevante, o qual deverá ser elaborado de acordo com as disposições do Banco Central do Brasil e 
encaminhado à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e à Diretoria. Art. 26º - A 
Companhia assume o compromisso de: (a) criar condições adequadas para o funcionamento da 
Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, 
imparcialidade e isenção; e (b) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a 
elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo 
requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas 
atribuições. Parágrafo Único - A Companhia divulgará semestralmente, em sua página na Internet, as 
informações relativas às atividades desenvolvidas pela Ouvidoria. Capítulo VI - Conselho Fiscal - 
Art. 27º - A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal não permanente que deverá funcionar somente 
no exercício fiscal em que for instalado pelos acionistas, nos termos do art. 161 e seguintes da Lei 
das S.A. Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 
5 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. 
Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal perceberão os honorários fixados pela Assembleia 
Geral que os eleger. Parágrafo 3º - O Conselho Fiscal exercerá as atribuições e os poderes conferidos 
pela Lei das S.A. Capítulo VII - Exercício Social e Resultados da Companhia - Art. 28º - O exercício 
Social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o 
balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparadas. Parágrafo 1º - Do lucro 
líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição da 
reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. Parágrafo 2º - Os Acionistas 
têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A. Parágrafo 3º - O saldo remanescente, 
após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de 
Acionista, observada a legislação aplicável. Parágrafo 4º - A Companhia poderá, a qualquer tempo, 
levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender interesses societários, 
inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, 
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. Parágrafo 5º - Observadas às 
disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar seus Acionistas, por deliberação da 
Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório. Parágrafo 6º - O dividendo será pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia 
Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data que for declarado e, em qualquer caso, dentro do 
exercício social. Capítulo VIII - Liquidação - Art. 29º - A Companhia será dissolvida nos casos 
previstos em lei, e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido na Lei das S.A. 
Capítulo IX - Disposições Gerais - Art. 30º - A pedido de qualquer acionista, a administração da 
Companhia disponibilizará eventuais contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e 
programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da 
Companhia ou de suas controladas e coligadas. Art. 31º - Quaisquer controvérsias ou disputas 
oriundas do presente Estatuto Social serão submetidas ao Foro da cidade de São Paulo/SP, com a 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Jaú, 29 de abril de 2022. Mesa: Adeodato 
Arnaldo Volpi Netto - Presidente; Bruno José Albuquerque de Castro - Secretário.

Novo Marco Legal do Mercado  
de Câmbio deve sair em dezembro

As sugestões à 
consulta pública 
(90/2022), da Di-

retoria Colegiada do Banco 
Central (BC), referentes aos 
atos normativos relaciona-
dos ao mercado de câmbio 
brasileiro podem ser envia-
das até 1º de julho (https://
www3.bcb.gov.br/audpub/
DetalharAudienciaPage?2). 
A consulta pública come-
çou em abril.

O novo Marco Legal 
do Mercado de Câmbio, 
promulgado no dia 28 de 

dezembro de 2021, e que 
entrará em vigor em de-
zembro deste ano, trará 
mudanças para os agen-
tes financeiros, impor-
tadores, exportadores e 
todas as pessoas (físicas 
e jurídicas) que desejam 
operar em moeda estran-
geira. 

A lei propõe simplificar 
a entrada e saída de dóla-
res do país e eliminar res-
trições para exportadores 
usarem livremente seus 
recursos, podendo tam-

bém ampliar o espaço pa-
ra a atuação de fintechs no 
mercado de câmbio, entre 
outras medidas. A nova 
lei era uma das priorida-
des legislativas do Banco 
Central e o presidente da 
autarquia, Roberto Cam-
pos Neto, já disse que a 
mudança tem potencial de 
melhorar o ambiente de 
negócios no Brasil.

Para o BC, o novo mar-
co estimulará a inserção de 
empresas brasileiras nas 
cadeias globais de valor, 

além de impacto positivo 
na atração de capital es-
trangeiro. “É importante o 
engajamento de todos os 
segmentos da sociedade 
nesta consulta, o que ga-
rantirá subsídios relevantes 
para consolidar os avanços 
regulatórios, bem como pa-
ra abrir a possibilidade de 
acolher propostas de novos 
elementos que se mostrem 
alinhados aos princípios 
que norteiam a nova regula-
mentação”, destacou o BC 
em nota.

Consulta pública sobre regras vai até 1º de julho deste ano
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